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ЗНЕДІЙСНЕННЯ 
ДІЙСНОСТИ, АБО 
VIA DOLOROSA 
НАВСПАК

Обшир творчої діяльності видатного українського вченого, талановитого 
письменника й літературно-мистецького критика Віктора Платоно
вича Петрова (1894-1969) вражає як своїм масштабом, так і догли- 
бинним проникненням у сутність досліджуваних проблем і оригі
нальним художнім перемоделюванням життєвих колізій. Навряд чи 
з європейської інтелектуальної еліти XX століття можна ще когось 
назвати, хто б одночасно й ефективно брав участь у розробці на
стільки різнопланових наукових дискурсів, працюючи на царині лі
тературознавства, етнографії, фольклористики, філософії, естетики, 
мовознавства (зокрема — ономастики й топоніміки), археології, іс
торіософії, етнології, соціології, демографії, антропології, теології та 
інших сферах знання. А крім того — був оригінальним літератором, 
який експериментував у так званій інтелектуальній прозі. Й ніде 
Петров не почувався дилетантом. Згадаймо також його діяльність як 
організатора й керівника академічних інституцій, кількох наукових 
і мистецьких осередків, редактора й видавця літературних та науко
во-популярних журналів. Ну, і насамкінець — загадково-суперечли
ва, неоднозначно оцінювана навіть із відстані сімдесяти років розвід
ницька служба під час Другої світової війни і в повоєнне п'ятиріччя...

Мусимо, однак, констатувати, що на розвиток модерних наукових концеп
цій середини XX століття в тих галузях, де працював В. Петров, ре
альний вплив його творчої діяльності позначився мінімально. В над
звичайно плідні для українського вченого 1940-і роки він друкувався 
у малотиражних еміграційних виданнях різновекторного політич
ного спрямування, переважна більшість читачів яких навряд чи й пе
реймалася науковими ідеями професора Петрова. Лише в XXI сто
літті дослідники, навіть не без певного подиву, виявили, що він не 
просто був сучасником Ж.-П. Сартра, X. Ортеґи-і-Ґассета, А. Тойнбі,
О. Шпенґлера, А. Айнштайна, а деякі загальнодискутовані тоді ідеї 
формулював і раніше, і, часом, переконливіше.
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З початку 1990-х років в Україну доволі неочікувано прийшла «мода» на Вік
тора Петрова. Поштовх до зацікавлення цією практично незнаною 
в Україні постаттю (відомою хіба що професійним археологам і лінг
вістам), безперечно, був спричинений фактом виходу друком у 1988- 
89 рр. нью-йоркського тритомника його прозових текстів — результат 
тридцятип'ятирічних зусиль професора Юрія Шевельова повернути 
читачеві літературну спадщину В. Домонтовича (саме під цим псевдо
німом Віктор Петров опублікував переважну більшість своїх художніх 
творів). Невдовзі після цієї події в тодішньому найсоліднішому і най- 
офіціознішому українському радянському письменницькому часопи
сі з'явилася стаття про творчість автора тритомника, а по суті — роз
горнута рецензія на останній1. Вже сама ця публікація показово при
мітна, адже в радянській критиці не заведено було не те що позитивно, 
а й навіть нейтрально оцінювати видання «з-за бугра». Проте й;на ре
абілітацію це не скидалося, попри прозору алюзію у назві. В ті бурем
ні роки «перебудовних» процесів і пришвидшеної ними агонії СРСР 
багато писалося про «розстріляне відродження» 1920-х років. У куль
турний фонд поверталися сотні імен, відновлювалася історична спра
ведливість щодо українських діячів, розчавлених комуністичним ре
жимом у 1930-ті, а втім, не лише тоді. Знімалися табу з неупереджених 
оцінок історії України, кришилися догматично-ідеологічні шори... 

Віктор Петров загалом-то й не потрапляв у категорію репресованих1 2, проте 
мало не містична задзеркальна таємниця ховала його від читача не 
одне десятиліття — а хто може повідати про душевну драму молодої 
людини, яку заввиграшки потяг на голгофу совісті безжальний спрут 
ЧК? Із середини 1950-х років він починає друкуватися, дедалі актив
ніше виступаючи як археолог і мовознавець. Вершинним науковим 
здобутком стали три монографії: «Подсечное земледелие» (1968), 
«Скіфи. Мова і етнос» (1968) та «Етногенез слов'ян: Джерела, етапи 
розвитку і проблематика» (1972). Всі вони створювалися десятиліття
ми, концепції вигранювалися у багатьох публікаціях і варіантах ру
кописів. Скажімо, перша з них була закінчена ще в 1937-38 рр., потім 
автор переробив її в 1951-52 рр. й іще раз доопрацював у 1965-66 рр. 
Тривалі «творчі історії» мали й інші наукові дослідження В. Петрова. 
Його ж слово художнє й надалі лишалося terra incognita — про літе
ратурну творчість В. Домонтовича Україна практично нічого не чула 
від початку 30-х аж до 90-х років. Як і про Петрова-вченого... Реакція ж 
на вихід тритомника набула лавиноподібного характеру: кількість 
дослідницьких публікацій з року в рік стрімко зростає, захищається

1 НовиченкоА. Родом з двадцятих... //  Вітчизна. — .1990. — № 11. — С. 144-159.
2 Невипадко в сучасних авторів відповідної тематики з'явилося уточнення визна

ченню Ю. Лавріненка «розстріляне відродження» — «розстріляно-уярмлене відродження» 
(Н. Котенко).
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кілька дисертацій. Перевидаються більші художні твори В. Домон- 
товича. 1992 року побачили світ в Україні також дві невеликі за об
сягом (проте важливіші за деякі багатотомники) монографії Віктора 
Петрова еміграційного періоду — «Походження українського наро
ду» і «Діячі української культури — жертви большевицького терору 
(1920-1940)». Відкриваються спецфонди, отже — стають доступними 
й потроху публікуються архівні матеріали.

Справжній же бум широкого зацікавлення літературним доробком В. До- 
монтовича станеться аж на зламі ХХ-ХХІ століть. Виходить кілька 
монографій1, одна за одною захищаються дисертації, перевидають
ся його основні художні твори. Дедалі частіше організовуються спе
ціальні конференції, присвячені різноплановій творчій спадщині 
В. Петрова; публікуються сотні статей з тематики галузей його заці
кавлень; передруковуються окремі наукові розвідки; вводяться в обіг 
деякі архівні матеріали; з'являється чимало спогадів сучасників. 

Проте творча спадщина В. Петрова осмислена все-таки лише фрагментар
но. Цілісного уявлення про феномен цього унікального мислителя, 
дослідника та митця ще не сформовано. Великою мірою й через те, 
що значна частина його наукових праць та есеїстики розпорошена 
по раритетних виданнях (це стосується і періоду 1918-1941 рр., але 
особливо років 1942-49), і тому вони дотепер були невідомими не 
лише звичайному читачеві, а й навіть дослідникам. Тритомник ви
браних наукових і критичних літературно-мистецьких публікацій 
Віктора Петрова заповнює до певної міри цю лакуну. До певної 
міри — бо чимало змістовних, нерідко першовідкривавчих праць 
досі або неопубліковані, або малоприступні для читача. Відтепер 
уявлення про концептуальність, цілісність, широчінь і глибину по
над півстолітніх студій В. Петрова суттєво збагачується. Так само 
нині можемо простежити за деякими суперечностями (у тому числі 
й світоглядними) в його творчій спадщині.

Інші ж розвідки (може, й ота утаємничена його історія розвідника...) раніше 
чи пізніше таки буде опубліковано. Адже більшість із них є далеко не 
просто знаком історії — вони актуальні й сьогодні нестандартним по
глядом на досліджувані явища, комплексним осмисленням їх у широ
кому контексті світової наукової думки, з увиразненим заглибленням

1 Загоруйко Ю. Письменник Віктор Петров (В. Домонтович). — К., 1993. — 68 с ;  Агеева В. 
Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. — К.: Факт, 2006. — 
432 с.; Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі 
Віктора Петрова-Домонтовича. — Львів: Літопис, 2008. — 286 с ;  Руденко С. Філософські погля
ди В. П. Петрова. — К., 2008. — 136 с. До цього переліку варто також долучити більш або менш 
широкоформатні розвідки С. Павличко, С. Білоконя, Р. Корогодського, К. Рубан, С. Матвієнко, 
В. Андреева, А. Портнова, О. Гусейнової, Г. Греіуль, В. Зубань, Ю. Матасової, Н. Кондратенко, 
T. Белімової, Ю. Рибалко, І. Куриленко, С. Білокінь, О. Крічкер, І. Василишина, І. Бурлакової, 
Н. Мішеніної, М. Леоновича, Н. Мариненко, А. Бондаренко, X. Басілії та ін.
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у цілісність, цільність концептуальних побудов. А ще ж є архіви, де 
зберігається чимало як уже опублікованих, так і досі недрукованих 
текстів, листів, чернеток, нотаток, — у Нью-Йорку, Мюнхені, Пари
жі, (Сарселі, Холмі, Любліні, Полтаві, Дніпропетровську, Москві, Пе
тербурзі, Саратові, Берліні, Фрайбурзі і принаймні в шести збірках 
у Києві... Вони знають, ці архіви, «руку» Петрова — тисячі сторінок 
брульйонів, помережані квапливо-рвучким, динамічним скоропи
сом, «бісерним мачком» (як охрестила його Докія Гуменна), із чис
ленними скороченнями, словами й фразами, вписаними ніби при
хапцем, натяками-посиланнями, зрозумілими лише автору; тисячі 
акуратних сторінок, де — літера до літери — каліграфічно, мало не 
по-школярськи, переписані (часом по кілька разів) чистові варіанти... 
Вже починаючи з 1920-х років, а особливо в 1950-ті, Віктор Платоно
вич скаржився на біль у правій руці — це й не дивно, зважаючи на те, 
що, як він сам зізнавася в листі до Софії Зерової від 6 травня 1954 р., 
«движение пера — основной вид моей жизни». Справді, з раннього 
дитинства він багато пише. «Из дому получилъ уже два письма, да 
оть Вити одно»1, — з гордістю повідомляв 27 січня 1899 р. Платон Пе
тров своякові, Вікторовому хрещеному батькові А. В. Преображен- 
ському, згодом відомому музиколоіу-медієвісту. «Викторъ уже соб
ственноручно пишетъ мнЬ письма»1 2, — це вже з іншого листа батька. 
Віктор Петров міг працювати за письмовим столом від шостої ранку 
до дев'ятої вечера, і то — з юних літ. У Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України3 зберігається ще, мож
ливо, докиївське рукописьмо або, прийнаймні, з перших років його 
студентства — розвідка «Полемика, вызванная "хлЪбопоклонной 
ересью" въ МосквЪ, и пріемьі полемики». Вона засвідчує ранній по
тяг Віктора Петрова до дослідницької діяльності й навіяна, ймовірно, 
науковими зацікавленнями його батька.

В. Петров народився 10 (23) жовтня 1894 року в родині священика Катерино
славської тюремної церкви Всіх Скорбящих Радости Платона Мефоді- 
йовича Петрова, дружина якого Марія Вікторівна походила з родини 
ректора Катеринославської семінарії Віктора Івановича Преображен- 
ського4. У віці трьох із половиною років хлопчик утратив матір, яка

1 Российский государственный исторический архив. — Фонд 1109. — On. 1. — Де
ло 100. — Арк. 95.

2 Российский государственный исторический архив. — Фонд 1109. — On. 1. — Де
ло 101. — Арк. 8.

3 Далі — ЦДАМЛМ України.
4 Див.: Чабан М. З роду Петрових. Матеріали до історії роду письменника В. Домонто- 

вича (Віктора Петрова). — К.: НаУКМА, 2012. — 82 с. М. Чабан досить детально з'ясував ро- 
дослівну В. Петрова, а також деякі обставини його дитячих років у Катеринославі, де-факто 
спростувавши журналістські вигадки, ніби той був племінником О. М. Коллонтай (у діво
цтві — Домонтович).



невиліковно хворіла на сухоти. Майже одночасно померла й молодша 
сестра Анна. А в серпні 1898 р. Платон Мефодійович вступив до Ки
ївської духовної академії, залишивши на час навчання малолітнього 
сина своїй сестрі Фросі у селі Межиріч, що біля Павлограда. Випускну 
роботу в Київській духовній академії Платон Петров хотів писати на 
тему про значення національного розвитку в історії церковного життя, 
але не дістав дозволу керівництва. До речі, як слухач Академії, він по
водився достатньо незалежно і відстоював свої погляди твердо й по
слідовно. Одного разу дійшло аж до конфлікту з ректором, який дове
лося залагоджувати інспектору КДА. Так само довгий час відхиляв він 
настійні пропозиції академічного керівництва прийняти чернецтво. 
Загалом, на те була вагома причина. «Конечно, — писав він 24 груд
ня 1901 року, — принялъ бы и монашество, но имея своей главней
шей задачей — заняться Викторомъ, не моїу решить — что лучше?»1. 
Звання кандидата богослов'я Платон Петров дістав за працю «ВЪра 
въ Новомъ Зав'ЬтЬ и морально-философскихъ воззреніяхь настояща- 
го». Після закінчення Академії 1902 року він разом із восьмирічним 
сином переїздить до Одеси, де спершу служить законовчителем осіб 
православного віросповідання в Одеському реальному училищі (там 
навчався і його син Віктор), а також священиком церкви при ньому. 
В 1904-07 рр. викладає Закон Божий в Одеському комерційному ім. ім
ператора Миколи П училищі (нині — Одеський національний еконо
мічний університет), одночасно будучи настоятелем храму Олександ
ра Невського при цьому ж училищі2. Одеса й посади, які він обіймав, 
не задовольняли Платона Петрова, і він вживає різних заходів, щоб 
повернутися до Катеринослава. Однак його прохання було відхилено, 
про що він писав 27 червня 1906 року А. В. Преображенському3. На
томість отця Платона переводять до Холма (нині — територія Поль
щі), де він в 1907-11 рр. служить священиком Холмського православ
ного кафедрального собору й викладає в місцевій духовній семінарії 
основне, моральне і догматичне богослов'я. А після прийняття черне
цтва працює на посаді інспектора цього навчального закладу (1911- 
13 рр.), проте, інспекторські обов'язки пригнічують, він скаржиться 
в листах, що почувається мало не жандармом4, і мріє якнайшвидше

1 Российский государственный исторический архив. — Фонд 1109. — On. 1. — 
Дело 101. — Арк. 6 зв.

2 Про одеський період Петрових кілька змістових публікацій зробив патріарх україн
ського краєзнавства Г. Д. Зленко. Див.: Зленко Г. Загадка Віктора Петрова // Чорноморські но
вини. — 2007. — 25 жовт.; Зленко Г. З дитячих літ Віктора Петрова //  Науковий світ. — 2009. — 
№ 10. -  С. 14-15.

3 Российский государственный исторический архив. — Фонд 1109. — On. 1. — 
Дело 101. — Арк. 12.

4 Российский государственный исторический архив. — Фонд 1109. — On. 1. — 
Дело 101. — Арк. 23 зв., 77-78.
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вирватися з Холма. Тим часом Віктор Петров навчається в Холмській 
чоловічій гімназії, до якої його прийняли одразу в 3-й клас. Батько 
ж, попри скромний статус викладача провінційної семінарії в Лю
блінській губернії «Царства Польського», швидко стає помітною по
статтю, до того ж — не лише на Холмщині1. Він багато пише на цер
ковні теми, стає активним автором періодичних видань «Церковный 
вЪстникъ», «ВЪра и разумъ», «Холмская церковная жизнь», «Мирный 
трудъ», «Колоколъ», «Русская речь», «Варшавській дневникъ». До речі, 
Платон Петров друкуватися почав ще перед навчанням у Київський 
духовній академії (відома його стаття «Поученіе въ день Воздвиженія 
честнаго и животоворящаго креста Христова», надрукована ще 1898 р. 
в серпневій книжці «Екатеринославскихь епархіальньїхь ведомос
тей»). Його випускна академічна робота лягла в основу надрукованої 
в Одесі 1905 року першої книжки «Главныя направленія современ
ной философской морали». Слідом за нею публікуються його «Слова, 
рЪчи и поученія, произнесёныя Воспитанникамъ Одесскаго Реальна- 
го Училища (1902-1904 г.)» (1905), «Модершзмъ» (1909), «Маріавит- 
ство» (1910), причому останні дві спершу з'являються як серії статей 
у церковних часописах і набувають помітного розголосу.

Платон Петров видає ще в Холмі «Описаніе юбилейныхъ торжествъ въ 
Холмской духовной семинаріи» (1910) і «Очерки изъ исторіи цер
ковно-общественной жизни въ эпоху Петра Великого» у двох томах 
(1911-12). Остання праця вийшла того ж таки 1912 року ще одним 
накладом у Харкові в друкарні «Мирный трудъ». З цих публікацій 
видно, що П. Петров був ерудованою людиною, кваліфікованим бо
гословом. Відомо також, що він любив музику, розумівся на ній, до
бре грав на скрипці.

Отця Платона помічають у Києві: указом Синоду від 23 жовтня 1913 р. його 
переводять до Київської семінарії на посаду викладача церковної іс
торії. Згодом він стає ректором цього закладу. Переїжджає до Ки
єва і його син, щоправда, за не з'ясованих досі обставин провівши 
три чверті останнього навчального року в Першій чоловічій гімназії 
м. Саратова...1 2

Віктор Петров стає студентом слов'яно-російського відділення історико- 
філологічного факультету Імператорського університету ім. свято
го Володимира. На факультеті тоді працювали такі яскраві особис
тості, як професори В. М. Перетц, А. М. Лобода, М. К. Грунський, 
М. К. Гудзій, С. І. Маслов, 1.1. Огієнко та ін. У 1917 р. за дослідження 
«Н. М. Языков — поэт пушкинской плеяды. Жизнь и творчество»

1 Див.: Грегулъ Г. Соціальне походження Віктора Петрова: Невідомі сторінки // Слово
і час. — 2007. — № 8. — С. 40-43.

2 Archiwum Panstwowe w Lublinie. Odzial w Chehnie. — Chehnskie Gimnazium M^skie.
Zespot 36/149. — Sygnatura akt 169. — S. 124.
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Віктора Петрова нагороджують срібною медаллю. Наступного року 
в дослідницькому семінарі проф. А. Лободи він зробив доповідь 
на фольклористичну тему — про генетичну теорію замовлянь. Це 
перша розвідка молодого науковця в царині усної народної твор
чості; через п'ять років вона буде надрукована в солідному академіч
ному виданні1. Після закінчення університету (диплом 1-го ступеня, 
1918 р.) його залишають в alma mater як стипендіата з метою підго
товки до посади професора російської мови й літератури.

Роки навчання в університеті були присвячені поглибленому вивченню ро
сійської літератури. Петрова цікавить як класика, так і сучасна ро
сійська проза і поезія. У часопису «Голос жизни» від друкує статті 
«Влияние "Преступления и наказания" Достоевского на "Павла I" 
Мережковского» (1916, №6) та «Поэма Блока "Двенадцать"» (1918, 
№ 10). У його ранніх архівах залишилися нотатки до доповідей або 
статей про К. Леонтьева, О. Ремізова, А. Ахматову, В. Маяковського,
І. Тургенева, В. Князева та інших російських письменників. Ґрунтовна 
гуманітарна підготовка, яку Віктор Петров здобув у Холмській гімна
зії, помножена на інтенсивні домашні заняття під орудою батька, до- 
помогала йому легко розширювати поле літературних — і не тільки 
літературних — зацікавлень. Як уже завважено, ще в студентські роки 
він висловлює цілком професійні судження в галузі фольклористи
ки. Знання давньогрецької і латини розкривають йому в оригіналах 
Аристотеля, Платона, Плотина, Сенеку, блаженного Августина... 
Французька й німецька мови сприяють вільному входженню в про
стір європейської літературної і суспільної думки (А. Франс, А. Ре- 
ньє, Г. Гельдерлін, Ф. Шиллер, В. Гюґо, Г. Бабеф, Ф. Війон, К. Ґоцці, 
Т. Гоббс, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, Е. Сведенборг та інші).

Віктор Петров, безперечно, вирізнявся серед студентів-однолітків своєю 
ерудицією і працелюбністю. Думаю, що ці риси він успадкував від 
батька, який, судячи з його публікацій, церковної та громадської 
активності, був людиною твердих поглядів і виразної цілеспрямова
ності. Вже саме призначення Платона Петрова до Холма означало 
в ту пору несхитну довіру з боку церковного «начальства» до чисто
ти й послідовності його ідеологічних переконань — російське право- 
славіє було жорстким провідником русифікації так званих «облас
тей Царства Польського» і непримиренним, непоступливим борцем 
проти католиків та уніатів. Чи викликало це спротив у малолітнього 
гімназиста, зануреного в навчання? Хто зна... Можна лишень при
пустити, що батько докладав чимало зусиль, щоб навернути сина 
на шлях служіння церкві. У своїх листах кінця XIX століття він мріяв 
про це. Недаремно вже в 1940-х роках колеги Петрова по Українській

1 Петров В. Нова генетична теорія заговорів (з приводу книги: Н. Познанский. Заговоры.
1917) //  Записки історично-філолологічного відділу УАН. — 1923. — Т. 3-4 . — С. 230-236.
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Православній Богословській Академії, одним із засновників якої він 
був, дивувалися його сміливості викладати богословські дисципліни 
без спеціальної освіти. Зрозуміло, що хтось його вчив осібно, і то до
волі послідовно, бо ні в реальному училищі, ні в гімназії, ні в універ
ситеті систематичних курсів цієї тематики у Віктора Петрова не було. 

Отець Платон Петров у Києві швидко робив кар'єру. Вже 1916 року він стає 
протоієреєм, а під час Першої світової війни за службу настоятелем 
церкви при евакуаційному госпіталі Тираспольського полку нака
зом по Південно-Західному фронту його нагороджують орденом 
Св. Анни 2-го ступеня.

Від початку 1917 р., крім виконання основної, викладацької роботи в Київ
ській духовній семінарії, отець Платон редаїує часопис «Руководство 
для сельских пастырей». Саме в ньому 1 жовтня 1917 р. була опубліко
вана його «Краткая историческая записка о судьбах Киевской семина
рии за сто лет её существования (1817-1917 гг.)»1. У липні 1917 р. в сані 
архімандрита Платона Петрова призначають ректором Київської ду
ховної семінарії. У 1920 р. він хіротонісаний у єпископа Уманського, 
і стає вікарієм Київської єпархії. Пішов із життя Платон Петров рано — 
в 1921-му (або в 1922-му) році, причому сталося це за нез'ясованих об
ставин. Навколо його смерті, перенесення могили до Михайлівської 
церкви в Умані з нібито нетлінними останками і подій, пов'язаних 
із тією могилою, навіть нині ходять легенди. Найімовірніше, що це 
таки легенди, спричинені браком підтверджених фактів. Ми ж на
певно знаємо, що від 1902 року в своїх переїздах по місцях служби 
Петров-старший ніколи не розлучався із сином (окрім незрозуміло
го саратовського епізоду та нетривалого уманського періоду). Та й то, 
факти підтверджують, що Віктор Петров відвідував батька в Умані. Де
які його рукописи 1920-х років написані на звороті конторських звітів 
«Умайского ссудно-сберегательного товарищества» (використання та
кого роду зужилих бланків, за браком чистого паперу, було звичним 
у той час). Треба думати, отець Платон виховував власного сина так 
само цілеспрямовано, як й інших своїх учнів та вірних. У його пропо
відях в Одеському реальному училищі лейтмотивом проходить така 
настанова: «Труд — это долг, это обязанность всех и каждого; ника
кой возраст, никакое положение и состояние не освобождают нас от 
обязанности трудиться. В труде состоит сама жизнь; всё в природе 
живёт потому, что работает — и море, и реки, и солнце, и дожди... 
всё несёт какой-нибудь труд, всё исполняет какую-нибудь работу»1 2.

1 Передрук: Епископ Платон (Петров). Краткая историческая записка о судьбах Киев
ской семинарии за сто лет её существования (1817-1917 гг.) //  Труди Київської духовної акаде
м ії/ Українська православна церква. — К., 2011. — С. 128-153.

2 Петров П. Слова, рЪчи и поученія, произнесёныя Воспитанникамъ Одесскаго Реаль- 
наго Училища (1902-1904 г.). — Одесса, 1905. — С. 21.
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Отож — працездатність, працелюбство Віктора Петрова, якому по
дивляли всі, хто з ним мав справу, — «родом із дитинства». Недаремно 
ще бувши студентом Петров одразу дістав визнання серед універси
тетської професури. У притаманній йому специфічній манері зафік
сував враження від юного Віктора Петрова Тодось Осьмачка, який у ті 
самі роки навчався в університеті: «Він був такий рожевенький, усе під 
ручку з академіками ходив»1. Дуже цікавою є містифікаційна нотатка 
про університетські роки В. Домонтовича (альтер еґо Віктора Петро
ва) у напруженому есе «Болотяна Лукроза»: «Мій друг Віктор Петров 
у семінарії професора Сергія Маслова виголосив доповідь про "Форму 
вірша в українському письменстві к[інця] 16[-го], п[очатку] 17[-го] ст". 
Передхоплюючи концепцію краківського проф. Лося про тонічний 
характер силабіки, він аналізував вірші Гарасима Смотрицького, що 
був двірським поетом у князя Василя Острозького»1 2. Це симптоматич
ний момент: на тлі української національної революції змінювалися 
не лише політичні, а й естетичні орієнтації. У 1947 р. В. Домонтович 
забув або вдав, що забув, точну назву тієї своєї давньої доповіді. Сло
ва «український» у ній ще не було, вона мала назву: «Форма стиха въ 
произведеніяхь виршеписцевъ XVI-XVII в'ёковъ»3. Й українське пись
менство в його доповіді ще й не означується: йдеться про «южно- 
русских виршеписцев»... Однак невдовзі Віктор Петров перейметься 
стихією українського художнього слова: ось-ось приголомшить його 
унікальною філософською, естетичною та й життєвою концепцією 
Григорій Сковорода, під провідним знаком якого Віктор Петров пере
буватиме протягом 1920-х років, принаймні першої їх половини. Та 
й уся його подальша доля великою мірою визначалася світоглядним 
спрямуванням видатного українського «мандрованого філософа». 
Річ очевидна, каталізатором національно-естетичної переорієнтації 
В. Петрова стало знайомство з майбутніми «неокласиками» — П. Фи- 
липовичем, М. Рильським, М. Зеровим, що припадає на 1918-19 рр., 
а трохи згодом — і з М. Драй-Хмарою та О. Бурґгардтом (Юрієм Кле
ном). До речі, забігаючи наперед, контроверсійне означення цього 
«грона п'ятірного» як «неокласиків» («неоклясиків») постало з легкої 
руки Віктора Петрова: ще ЗО червня 1923 року на засіданні Історико- 
літературного товариства у Всеукраїнській Академії Наук саме він ви
голосив доповідь «Українські неокласики» (інша згадувана в літерату
рі версія назви цієї доповіді: «Український неокласицизм /Филипович, 
Зеров і Рильський/»).

1 Костецький /. Фрагмент про В. Домонтовича // Україна і світ (Ганновер). — 1953. — 
Зошит 10-11. — С. 50.

2 Петров В. Болотяна Люкроза: (Фрагмент: Університетські роки) // Календар-альма- 
нах на ювілейний 1948 рік (1648-1848-1918) — Авґсбурґ; Мюнхен, 1948 — С. 112.

3 ЦДАМЛМ України. — Ф. 243. — On. 1. — Од. зб. 78. — Арк. 1-24.
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Інтелектуальне життя молодого Петрова було надзвичайно інтентивним, 
а водночас — у внутрішньому його світі жили задавнені страхи й за
таєні болі дитини, яке не зазнала ні материнської ласки, ні батьків
ського прихистку в найбільш уразливі для людини роки. То була 
на диво тонка натура, сповнена ірраціонального подиву перед не
змірним огромом світу, величного й страшного. Вже у зрілому віці 
він описав стан дитячої, ледь не сюрреалістичної непевності особис
тішої екзистенції, яка не покидає людину протягом усього життя, 
лише видозмінюючи свою форму:

«Якщо Европу якоюсь, бодай найменшою мірою можна назвати "країною 
святих чудес", то дві ідеї, які лежать в основі її духової культури, ідея 
люлини й ідея прироли. — найбільші з її святинь!

Кожен дотик наших пальців, кожен рух нашої руки, кожен наш крок, чи 
буде він несміливий, як поступ немовляти, чи карбований і рвучкий, 
як крок вояка, слухняного владному наказові маршала, усе — крок, 
рух, дотик — звернено до них. Перед ними, як перед гостією, ми 
з пошаною здіймаємо свій капелюх і побожно схиляємо свої коліна.

Я б назвав ці ідеї гранліозними, бо я знаю, що в цьому слові, прикладеному 
до їх визначення, немає жадного перебільшення. Лише глухий на
тяк, невнятний і приблизний! Невнятний, як іул морського прибою, 
заіублений в непроникливих нагромадженнях площин, в фланеле
вій поступливості осіннього, білого й м'ягкого туману.

Образи ці сугубо суб'єктивні, вони лише мої, ці згадки з хлопчачих років 
про молочний іустий туман, що звис в вересневий день над морем, 
про високі кручі порожнього берега, рудаво жовті кістяки обсмокта
них хвилями вапнякових скель і тяжке надривне мурмотіння сирени.

Я малий і я йду в просторі, поглиненому вологою пеленою; червона глина 
липне до моїх ніг; краплі осідають на рукавах і комірі; сиплий рев 
сирени колихає мокрі простирадла. Я даремно випростовую руку, 
щоб розгорнути їх. Я усвідомлюю марність своїх нерішучих зусиль. 
Я заплутався в м'ягких складках присмерків. Невимовний одчай 
раптом охоплює мене. Я хочу кричати. Я кричу і тоді починаю бігти.

Це було давно. Тепер усе інше. Мюнхенський похмурий грудневий ранок. 
Непалена кімната. Стіл, рукопис. Внизу на дворі пиляють дрова. 
Ретельна господиня вибиває доріжку. Рояльні вправи, каскади гам, 
призначених на вечір для якого-небудь кабаре, дзеленчать, закручу
ються, витанцьовують клавішну чечітку — безглузде пророцтво ні
кчемної радости, що її прагнуть між руїнами напівзнищеного міста 
напівголодні люди. Трагічний апокаліптичний акомпанемент для 
людської непевности, для тривожної сліпоти розгубленого людсько
го бачення».

Це — з рукопису Віктора Петрова кінця 40-х років «Духові течії Европи Но
вого Часу».
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А в іншому манускрипті того ж періоду («З новішої західної філософсько- 
релігійної та богословської літератури») він, деперсоніфікуючи само
го себе, так коментує працю «Geist und Zeitgeist zweier Generationen» 
німецького філософа: «Свій огляд А. Венцль починає з другої поло
вини 19[-го] століття, з відтинку часу, що лишається поза рамками 
пережитого особисто, але впливи якого ще виразно продовжували 
діяти в роки нашого юнацтва (курсив мій. — В. Б.)». І далі розповідає 
про своє власне сприйняття зламної доби від кінця XIX віку до Пер
шої світової війни. Він говорить про те, що з початком нового сто
ліття у свідомості людства утверджувався оптимізм ліберально-рево
люційної ідеології. Панувала безсумнівна віра у переможний поступ 
людства, у прогрес. Діалектичний розвиток здавався довершеним. Ще 
Геґель проголосив досягнення мети людської цивілізації: в «Основах 
філософи права» (1821) тогочасна прусська монархія уявлялась йому 
завершенням державницької ідеї, де принципи свободи дістали своє 
найповніше втілення, протестантське християнство — завершенням 
релігійної ідеї, а сама Геґелева філософія — завершенням філософії. 
Система Гегеля передбачала ідею кінця історії, правда, не в есхатоло
гічному сенсі (Страшний суд), а як досягнення такого стану суспіль
ства, що відповідає повному розкриттю самопізнання абсолютного 
начала. Тобто Геґель виходив із наявності прогресу в історії.

I XX століття видавалося вінцем історичного прогресу. Проте ця світогляд
на ейфорія потривала лише до трагічного пострілу в Сараєвому. 
Людство було кинуте у жахіття взаємознищення. Ці події, можна 
сказати, зненацька заскочили отих «рожевеньких» (за Т. Осьмачкою) 
оптимістів «в роки нашого юнацтва» (за В. Петровим) з їхньою на
ївною ідеалістичною вірою в поступ. Потужна криза стрясла конти
нент. Криза, яка виявилася і причиною, і наслідком початку зміни 
історичних епох. Про це Віктор Петров та інші українські науковці 
(маючи перед собою болючий досвід Європи, України — зокрема) 
багато писатимуть уже після Другої світової війни, збагнувши тра
гічну діалектику розвитку подій: «...Перемоги вагітніли поразками. 
Війна на Сході агонізувала вже в перші місяці після початку. Етапи 
просування армій вперед були етапами конвульсій. Події втрачали 
свій прямий сенс. Поразки в війні ставали умовою для перемоги 
і перемоги — умовою поразки. Людство звикало мислити оберне
ними категоріями» («Духові течії Европи Нового Часу», 1947).

Та повернімося до Києва 1918 року. В. Петров залишається в університеті як 
стипендіат для підготовки до професури. Крім світової кризи, в са
мій Україні запанували непевні часи. Розсмикана, розсварена Цен
тральна Рада; нетривка влада гетьмана Скоропадського; примарна 
Директорія «на колесах»; злостиве безсилля Білої гвардії з її наміра
ми відновити «єдину, неділиму»; кривава більшовицька інвазія.
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У 1920 році закрито університет. Петров стає співробітником Тимчасових 
вищих педагогічних курсів. З 1 вересня 1921 р. нова влада реоргані
зує його alma mater — колишній університет стає Вищим інститутом 
народної освіти. Проте, очевидно, зарплатні асистента не вистачало 
на прожиття, і Віктор Петров змушений вдаватися до різноманітних 
підробітків. У 1919 році він працює викладачем російської мови в гім
назії В. М. Ремезова та української мови й літератури — в Учитель
ській семінарії, інструктором, членом колегії об'єднання дитбудинків 
Лук'янівки при іубсобезі, викладачем на курсах для завідувачів дит
будинків Наркомсобезу, на нульсеместрі для робітників, на літера
турних курсах при Спілці літераторів, виконуючим обов'язки сек
ретаря Комісії для складання історичного словника Всеукраїнської 
Академії Наук... У тому ж таки 1919-му Віктор Петров стає членом 
Етнографічної комісії ВУАН. Це великою мірою визначало важливу 
лінію його професійних зацікавлень у 1919-33 рр.: він поринає у світ 
фольклору, студіює як теоретичні, так і методологічні аспекти ви
вчення усної народної творчості, переймається практичною діяльніс
тю — збиранням матеріалу і залученням до цього краєзнавців з усієї 
України. Створюється широка кореспондентська мережа, функціону
вання якої в основному координує В. Петров, якому вдалося залучити 
до цієї роботи близько 10 000 осіб. Зібраний ними матеріал сприяв 
заснуванню Ученого фольклорного архіву. Віктор Петров проходить 
шлях від нештатного співробітника Етнографічно-фольклорної комі
сії ВУАН до її очільника (хоча в 1930 р. його було усунуто від керівни
цтва з пониженням у посаді, а 1933 року Комісію взагалі ліквідовано 
і «влито» до складу Інституту матеріальної культури).

В. Петров редагує наукові часописи «Етнографічний вісник» (вийшло 
10 книг) і «Бюлетень Етнографічної Комісії» (вийшло 25 чисел). Він 
стає відомим фахівцем у цій галузі, й 1927 р. дістає від Російського 
географічного товариства престижну відзнаку за дослідницьку ді
яльність — срібну медаль (а його «патрон» А. М. Лобода -т- золоту). 
В 1928-му В. Петрова обирають Дійсним членом цієї авторитетної 
наукової інституції.

Боротьба за виживання у виснаженому й голодному Києві змушувала шу
кати заробітки у «хлібних» місцях — спершу в Горобіївці на Канів- 
щині (1920-21), де Петров виконував обов'язки завідувача семирічки, 
потім — у Баришівці (1922-23), де після Освальда Бурґгардта він на
вчав дітей німецької та французької мов. Тут відбувається зближен
ня з родиною Зерових — Микола Зеров протягом 1920-23 рр. також 

. викладав у Баришівській трудовій школі історію. Про цей період 
уже в емігрантські роки В. Петров (під псевдонімом В. Домонтович) 
написав насичені конкретикою і водночас любомудрі спогади «Бо
лотяна Лукроза».
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Саме тут він реально долучається до кола поетів, яких сам же охрестив «нео
класиками». Згодом у відомому «Неокласичному марші» його на
звано Сковородою — тоді В. Петров багато працював над осмислен
ням творчої спадщинй і життя видатного українського мислителя.

Уже в 20-х роках В. Петров у пошуках філософського підґрунтя свого жит
тєвого й мистецького кредо багато уваги приділяє осягненню при
роди й продуктивності суперечностей у їх найрізноманітніших ви
явах. Це логічно приводить до осмислення й спроб застосування діа
лектичного методу стосовно гуманітарного пізнання.

Він уважно штудіює Геґеля, який, за висновком В. Петрова, «застосовує 
принцип діалектичної тріади з найбільшою систематичністю». 
Проте спирається не лише на панівну в той час гегелівську кон
цепцію діалектики, що в догматизованому вигляді насаджувалася 
комуністичними доктринерами, а й досліджує корені, починаючи 
з античних мислителів. Потім шукає їх у Д. Віко, а особливо — в ні
мецькій філософії (І. Кант, Й. Ґ. Фіхте, брати Шлеґелі, Й.-Ф. Шіллер, 
Ф.-В. Шеллінґ, Й. В. Ґете та ін.). Цей підхід пізніше, в роках 1940-х, 
ліг в основу історіософії Петрова, що передбачала пов'язаність істо
ричного процесу навіть у постійних катаклізмах та кризах, у взаємо- 
поборюваннях, взаємозаперечуваннях і взаємовпливах різних епох. 
«Історичний процес не становить собою безперервного потоку бу- 
вання, — приходить до методологічного висновку В. Петров у статті 
"Історіософічні етюди". — Цей потік розчленовується на певні часові 
відтінки історії, на градації часу, на ступневі послідовності, що кожна 
з них — у своїй відокремленості від інших, як від тих, що її поперед
жають, так і від тих, що її заступають, — тяжить до себе. Є самодос
татня в собі. Так в історіософічну проблематику запроваджується 
завдання розчленувати ці часові градації, теоретично-методологічне 
завдання з'ясувати ті критерії, що дозволяють нам визначити, вна
слідок чого, як потік історичного бування розчленовується на ці від
окремлені один від одного часові відтінки».

Тоді ж, в умовах розкуйовдженої й непевної української «ді-пі»шної дійс
ності на теренах Західної Європи, коли революційно-патріотичні 
гасла віталися всіма партійними лідерами й були особливо «в моді», 
В. Петров у знаменитій лекції «Походження українського народу» 
дуже реалістично й холоднокровно ставить питання про значення 
теорії зміни епох в історії України: «Отже, повинна бути ясність: 
п'ятитисячолітній зв'язок з трипіллям не був і не є зв'язком "китай
ського" типу, незмінністю сталого перебування; він здійснювався 
в змінах і через зміни, через катастрофи й кризи. Цей зв'язок під
порядковано законам зміни епох. Історія України перейшла через 
кілька епох. Тим-то поняття епохи як структурної цілости є однією 
з вирішальних, напрямних засад в наших сучасних історіософічних
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концепціях і студіях». Тобто проблема взаємозв'язку культур син
хронно, творених на суміжних територіях, і навіть рух культур на 
тій самій території в аспекті діахронному.не піддається просто ліній
ному поясненню звичайної тяглості в часі. Тут неможливо застосо
вувати моногенетичний підхід з його більш або менш жорсткими 
залежностями — в дослідженнях В. Петрова, крім виявлення подіб
ностей, важливе місце посідає означення специфічних сутнісних 
відмінностей, що зумовлені різними генетичними засадами і куль
турними коренями. Розвиток відбувається інколи паралельно, інко
ли скеровується в протилежному напрямку, періодично стикаючись 
і навіть схрещуючися навзаєм. У цьому полягає фундаментальна за
сада його історіософічної концепції.

До речі, саме В. Петров у середині 1940-х років, на відміну від пропонованого 
різними авторами визначення «теоретична історія», увів в обі)г термін 
«історіософія»1. Із цього пункту історичний процес розглядався як су
цільність і цілісність, де все взаємопов'язане й ніщо не існує окремо, 
де немає переднього й заднього плану історичних реалій. В. Петров 
згадував, що вперше про історіософічні проблеми криз та зміни епох 
(fin-de-siecle) він замислився під впливом лекції київського професора 
Ф. І. Шмідта в Українському науковому товаристві доби «сторозтерза- 
ного» Києва 1919 року, тобто практично водночас із О. Шпенглером, 
який саме тоді формулював свої висновки щодо «сутінків Європи». 
Звичайно, такі ідеї не з'являються в інтелектуальному вакуумі. Від часу 
знайомства в Києві Миколи Бердяева з Левом Шестозим (1902 р.) і аж 
до року 1919-го більш або менш активно, в Києві й поза Києвом, від
бувалося спілкування, дискусійний обмін думками в середовищі так 
званого «київського філософського кола» (М. О. Бердяев, Лев Шестов, 
В. В. Зеньковський, Д. І. Чижевський, О. М. Гіляров та ін.). Насправ
ді ці філософи стали предтечами екзистенціалізму з його ідеєю, що 
таємниця буття покладена в самому людському єстві, в самому люд
ському існуванні. Йшлося про звільнення людини від законів необхід
ності, випрацюваних правил, жорсткої регламентованості співжиття. 
Екзистенційно-іуманістична філософія вчених київського кола, безпе
речно, прямо чи опосередковано зазнавала впливу україноментальної 
атмосфери Києва. Так, старший брат М. Бердяева Сергій писав вірші 
українською мовою, перекладав. Лев Шестов у 1918 році (час політики 
«культурного паралелізму» гетьманського уряду) викладав курс «Істо
рія давньої філософії» в Українському народному університеті, що до 1 * з

1 Цікаво, що в СРСР у цей час функціонував симптоматичний для системи термін
«радянське історіописання». Див.: Юсов С , Юсова Н. Дискусія в науковому середовищі УРСР
з проблематики етногенезу східних слов'ян і давньоруської народності (1951 р.): між наукою 
та ідеологією // Український історичний збірник. — К., 2009. — Вип. 12. — С. 351,357.
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його заснування було безпосердньо причетне Українське наукове то
вариство, в роботі якого брав участь і В. Петров. В. Зеньковський пра
цював міністром в уряді гетьмана Скоропадського. У 1918-19 роках із 
Петербурга й Москви, захоплених більшовицьким переворотом, до 
Києва виїхало чимало іменитих учених, письменників, митців, які ще 
не перетинали кордон уже неіснуючої Російської імперії, продовжу
ючи сподіватись на недовговічність «більшовицького непорозуміння».
І хоча влада в столиці України, яка, зрештою, проголосила самостій
ність, змінювалася немов у калейдоскопі, все-таки науково-мистецьке 
життя тут пульсувало напружено, якось аж натужно-креативно, особ
ливо в гетьманський період. «1918 рік ствердив для революції перепо
чинок, — писав В. Домонтович в "Докторі Серафікусі". — Літо 18[-го] 
року принесло білий хліб, ясність і спокій, звичайний усталений лад, 
сонце, пляж, Курбасів "Молодий театр" з Кляйстом і Шекспіром, "Бі- 
ба-бо" з Аґнівцевим, роздягнену "Леду" Анатоля Каменського, віден
ську оперетку. Втікачі з Петербургу й Москви переповнили Хрещатик, 
каварні Франсуа й Семадені, алеї "Купецького саду". Київ став галас
ливий, людяний, безтурботний»1. Але саме в цей час зароджується 
недовіра до слів «поступ, прогрес, еволюціонізм, ідеали добра й гу
маністичної добрости»1 2. В обігу — кризи, катастрофи, криваві гострі 
злами історичних епох, які й провіщав професор Ф. І. Шмідт і сло
ва котрого так глибоко запали в душу Віктору Петрову... «На київ
ських обріях з'явився, спалахнувши блиском своєї вишуканої causerie, 
Ф. І. Шмідт, — напише згодом В. Домонтович, — що був директором 
археологічного інституту в Царгороді, і приніс з собою згадки про Ая- 
Софія й віяння візантизму»3.

Звісно, більшість «гостей» не вважали себе емігрантами в Україні. А про
те саме на ці часи припадає певний злам і в ставленні значної кіль
кості представників великоросійської культури до майбутньої долі 
народу українського. В. І. Вернадський уже написав свою глибинну 
за передчуттям остаточного висновку статтю «Украинский вопрос 
и русское общество», а його діяльність у ці роки, зокрема у створенні 
Всеукраїнської академії наук у багатьох випадках мала вирішальний 
вплив на успішність проекту. Звичайно, багато хто з тодішніх діячів 
переймався інтересами України виключно ради того, аби «зберегти 
її Для Росії», тобто щоб охоронити її від впливу більшовизму і вод
ночас перешкодити потягу до самостійного державного будівни
цтва. Додаймо до цього традиційне україноненависництво з боку бі
логвардійського генералітету й монархічно налаштованих київських

1 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — Мюнхен: Українська трибуна, 1947. — С. 65.
2 Там само. — С. 64.
3 Там само. — С. 78.
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обивателів, які рішуче заперечували природне прагнення українців 
до національного самовизначення. А ще — тиск давучких історич
них кривд і образ та брак фахових лідерів у всіх сферах тодішнього 
українського суспільного життя...

Отже, перед Україною в глобальному масштабі постали найважливіші ек- 
зистенційні питання: бути чи не бути? Якщо «бути», то як? Із вели
кою ймовірністю можна припустити, що впливу руху, так би мо
вити, корпускулів цих передекзистенціалістських теорій уже тоді 
зазнав і студент Віктор Петров. Немає сумніву й у тому, що з по
дібними підходами до розгляду історії він був знайомий ще з кон
цепцій свого батька — вони намічалися у фундаментальній праці 
Платона Петрова «Нариси з історії церковно-громадського життя 
в епоху Петра Великого». її автор, бодай пунктирно, означав про
блему криз і шляхи зміни епох хоча б на прикладі трансформації 
середньовічних ідеологічних цінностей при початках Відродження1. 
Свої теоретичні обґрунтування неминучості й причинової зумовле
ності світових криз та зміни епох Віктор Петров згодом повнокровно 
«матеріалізує» в еміграційних працях середини 1940-х років («Про
блеми літературознавства за останнє 25-ліття (1920-1945)», «Наш час, 
як він є», «Історіософські етюди», «Екзистенціялізм і ми», «Сучасний 
образ світу. Криза клясичної фізики», «Проблема епохи», «Маси, 
техніка й лібералізм» та ін.). Зрозуміло, що за умов панування до
гматично-ідеологічної «діалектики» марксистсько-ленінського шта
бу в підрадянській дійсності будь-які відхилення від освяченої пар
тійними вказівками дороги були неможливі. Ба більше: комуністич
на «діалектика» стала ідеологічною зброєю людиноненависництва. 
«Доктриною була діялектика, що в лояльності розкривала нелояль
ність, в безвинности — вину, в відсутности злочину — наявність зло
чину, — ставив діагноз радянській системі В. Петров у 1944 р. — Ді- 
ялектичний матеріялізм був покладений в основу урядової доктри
ни большевизму. Діялектику запроваджували до медицини, фізики, 
ковальства, юриспруденції, астрономії. Виконання урядового наказу 
так само було приводом для засуду, як і невиконання. Адже кожне 
явище ховає в собі свою протилежність, момент свого заперечення.

Те, що було філософською тезою, застосоване до життєвої практики, става
ло для людей погрозою й кошмаром».

Це — цитата з праці «Українська інтелігенція — жертва большевицького 
терору», де В. Петров послідовно й наполегливо показував, яким чи
ном філософська теза з діалектичної за змістом ставала «нищівною 
тенденцією заперечення» (курсив мій. — В. Б.). Саме тому обидві

1 Петров П. Очерки из исторіи церковно-общественной жизни въ эпоху Петра Вели-
каго. — Холм, 1911. — Ч. 2. — С  198.
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редакції цієї статті й не були дозволені до друку резидентом ра
дянської розвідки в Німеччині (або й кимось із його начальства). 
Можливо, навіть позасвідомо В. Петров позиціонував своє місце 
в суспільному середовищі, в якому він прожив чверть століття і, зви
чайно, не міг не підпадати під вплив брутально насаджуваної і вже 
на той час панівної комуністичної ідеології в СРСР. Це проникливо 
зафіксувала К. Рубан у статті «Синдром парадокса: Віктор Петров- 
Домонтович як персонаж української іуманітаристики»: «У цьому 
тексті (йдеться про статтю "Українська інтелігенція — жертва боль- 
шевицького терору7'. — В. Б.) автор показав, що є тим ворогом, яко
го для себе визначив комунізм; Петров тут представив себе націо
налістом у тому сенсі, як його визначила радянська влада і з яким 
вона вважала за необхідне боротися (я би загострив це твердження 
до краю: і якого вона вважала за необхідне знищувати. — В. Б.)»1. 

Над природою ж діалектики як наукового методу пізнання розвитку сус
пільства, виникнення кризових явищ і зміни епох, перервності руху 
історії В. Петров застановляється ще з 1920-х років. Знайомиться він 
із популярними теоріями Дж. Віко (1668-1744), М. Я. Данилевського 
(1822-1885). Тодішні загальноприйняті уявлення творили таку карти
ну перебігу історії, що всі події переважно «кавзально» пов'язувалися 
між собою, розвиток відбувався простолінійно і по висхідній. В. Пет
ров вивчає «Підвалини нової науки про загальну природу націй» не
аполітанського історіографа Джамбаттіста Віко, яка лягла в основу 
новітньої історіософії. Проте він не знаходить відповідей на пекучі 
засадничі питання, що стосуються пояснення історії як природньо 
послідовного розвитку. Він звертається до філософських історіософ
ських систем античних мислителів, а також Фіхте, Шеллінґа, Гегеля. 
Останні троє обстоювали ідею ступневого розчленування історії, але 
фактично вважали здійсненість віку вже досягненою. Не могли задо
вольнити В. Петрова — з його досвідом пережиття лихоліть Першої 
світової, більшовицького перевороту, знищення УНР та осередків 
українського селянського опору — й позитивістські теорії М. Дани
левського про множинність культурно-історичних типів, підпоряд
кованих єдиному закону виникнення, поступу й занепаду.. «З нашого 
особистого досвіду ми переконалися, що не завжди минуле керує 
майбутнім. Не завжди сьогодні визначає завтра. Сьогодні може бути 
висновком не з того, що сталося вчора, а з того, що здійсниться лише 
завтра. Замість бути підсумком подій, які вже сталися, сьогодні ви
конує завдання, що їх поставить і розв'яже завтрішній день», — по
стулює Віктор Петров у статті «Наш час, як він є».

1 Рубан К. Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української 
гуманітаристики //  Україна модерна. — К.: Критика, 2010. — Ч. 5 (16). — С. 307.
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Не приймає він і Шпенґлерового революційно-епатажного повороту в бік 
матеріалістично-біологічного тлумачення руху історії на противагу 
усталеним поглядам. Петров полемізує: «Не можна заперечувати, 
що Шпенґлер, характеризуючи нашу сучасність як "технічно-орга
нізаторський цезаризм", вхопив певні риси, властиві нашій добі, але 
в цілому його праця є плід прикрого дилетантизму, і ми наважи
лися б сказати, що Шпенґлер швидше скомпромітував плідні ідеї 
нашої доби — ідею епохи й ідею чергування епох, сприйнятих як су
цільність, — ніж вніс в них ясність». О. Шпенґлер підходив до куль
тур як до своєрідної цільності, подібної до рослини. Його концепція 
вікових ступнів культурних і соціальних явищ від «дитинства» до 
«помирання», відкидаючи ідею безперервного розвитку, не врахо
вувала своєрідності зв'язків, які при цьому існували і зумовлювали 
історичний процес. ;

Характерна листовна полеміка В. Петрова з цього приводу з М. Могилян- 
ським ще в 1920-ті роки. «Закони діялектики — закони. Так здійма
ється за-для "ні", щоб поєднатися в вищому сполученні. Отже, це 
не софістика, порожня гра слів, а високий і мудрий vopog. І хоч Ви 
пишете, що такої філософії Ви не аматор, а проте вмієте цінувати 
Платона, романтиків і сучасність, заперечувати Михайловського 
й позитивізм»1.

Згодом, у 1946 році, В. Петров розвине цю думку в полеміці, спричиненій 
його теоретичними підходами до проблеми зміни епох: «Юрій Бой
ко говорить про нашарування: "Кожна доба, навіть протиставляю
чись попередній" (Рідне Слово, ч. 11, с. 52) "має в собі нашарування 
поперёдньо!". Це, безперечно, так, але я волів би лишитись в рямках 
вжитої термінології. Цю саму думку я висловив би так: кожне за
перечення є разом з тим ствердження; "не" само по собі, "не" як 
чиста форма негацїї не існує; негація завжди є негація чогось; вона 
є формулою негативного ствердження. Як це я вже зазначив: кожне 
"не-А" є А, взяте в його запереченій, негативній формі. Б застосуван
ні до зміни епох це значило б: в Градації епох про кожну наступну 
епоху можна сказати, що вона конструюючи себе через заперечення, 
протиставляючи себе попередній, є негативною формою цієї попе
редньої. Одночасно запереченням і ствердженням».

В. Петров буквально розтлумачує своє розуміння зміни епох у статті «Істо- 
ріософічні етюди», навіть переходячи на мову образних аналогій: 
«Ідеології епох, зміну яких ми можемо простежити на конкретному, 
отже, історичному матеріялі, народжувалися з заперечення. Хіба 
ж християнство не народилося з заперечення юдаїзму й поганства,

1 Листівка В. Петрова М. Могилянському з Буюрнуса 10 вересня 1927 р. //  Інститут
рукопису НБ України ім. В. Вернадського. — Фонд L — Од. зб. 44130. — Арк. 1.
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а вся ідеологія Ренесансу не постала з заперечення середньовічної 
ідеології, і хіба це заперечення не було прямим?

Проблема логічної функції заперечення, проблема функції неґацїї в історії 
становить одну з провідних проблем історіософії. Що дає позитив
ного неґація, і чого вона не дає і дати не може? Неґація означає пе
реборення, обернення а в свою протилежність, у не-а; в аспекті часу, 
в перспективі хронологічного відтинку, в своїй історичній функції 
заперечення означає зміну, розчленування, рух.

Однак неґація саме тому, що вона неґація, ніколи не автономна. Вона не 
існує сама в собі й через себе. Вона не самодостатня; вона підпоряд
кована й залежна. Кожне н е передбачає те, до чого його, це н е до
дано. Н е - а_ це завжди є а в прямій протиставленості [а] самому собі; 
а заперечується, але воно лишається з а п е р е ч е н и м  а і нічим ін
шим; якщо ж і іншим, то лише в своїй інакшості до себе.

Не можна відкрити відчинені двері. Не можна зруйнувати те, чого немає. 
Ми руйнуємо, але, руйнуючи, ми завжди руйнуємо те, що є. Зміст 
кожної неґації зумовлений змістом того, що підлягає запереченню. 
В'язничний вартовий завжди в полоні свого в'язня».

В. Петров переконує, що наш час прийшов до визнання дискретності сус
пільного розвитку в противагу попередньо панівній концепції безпе
рервності. Змінено погляд на причиновість. Історіознавство виступає 
проти еволюціонізму і механістичних концепцій взаємодії соціаль
них сил. Замість поняття безперервного руху, незупинного прогресу 
приходить поняття епох з їх зміною одна одної. Різні епохи як ціліс
ність формують рух історії (і не обов'язково по висхідній), до того ж — 
у межах кожної окремої епохи наявні градації різних етапів.

Дуже переконливо не один раз В. Петров пояснював це на прикладі співіс
нування й взаємовідштовхування ідей Ренесансу і Реформації у на
повненні ідеології Нового часу. Причому ідеологія кожної нової епо
хи створювалася не сама із себе, а із заперечення попередньої епохи. 
Структура існуючої ідеології формувала рамки нової, хай і проти
лежно спрямованої, але в ній ішлося про ті самі поняття та реалії, 
категорії та принципи. Проте це не означає суцільного заперечення 
минулих епох, цілковитого поборення їхніх ідеологій. В історич
ному русі не менш важлива спадковість: «Од епохальних категорій 
ми йдемо до розкриття позаепохальних і міжепохальних категорій 
і від цих останніх до позачасових. Це відкриває перед нами споді
ванку пізнати в історії не лише рух, але й сталість, не лише часове, 
але й надчасове, не лише мінливе й змінне, але й те, що не підлягає 
в історії змінам часу й руху: незмінне!..» («Наш час, як він є»). Цікаво, 
що категорію етносу В. Петров вважав позаепохальною, тобто такою, 
що присутня, функціональна на протязі різних епох. І безпосеред
ньо пов'язана з мовою й мовотворчістю: з одного боку, мова відбиває
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процес формування етнічної спільності, а з іншого — уможливлює 
сам цей процес. Отже, мова служить найпереконливішим визнач
ником етносу, його очевидним показником.

«Проблема етносу — проблема передусім мовного визначення етносу»1. 
Найповніше погляди на ці питання В. Петров висловив у розвідці 1947 р. 

«Проблема епохи», яка являє собою коментар-роздуми з приводу 
статті Б. Крупницького «Теорія доби і сучасність». Це, між іншим, 
улюблений прийом В. Петрова (і не лише в його наукових працях, 
а навіть у художніх творах). Для нього поштовхом до висловлення 
своїх думок дуже часто може бути якась публікація, що він її, здаєть
ся, послідовно реферує, часом просто популярно переказує, побіж
но коментуючи1 2. І раптом у певному місці з'являється привід для 
полеміки, для з'ясування змістовного погляду самого коментатора, 
що завершується чітким формулюванням нової ідеї. Ніби нічого від- 
кривавчого не проглядається в такому узагальненні автора «Пробле
ми епохи»: «Середньовіччя стверджувало трансцендентну рівність 
усіх перед Богом; абсолютистична монархія Нового Часу — рівність 
політичної безправносте всіх перед абсолютною владою короля; 
демократія — загальну політичну рівність усіх супроти самих себе, 
супроти верховної влади, носієм якої виступає тепер цілість, одна
кове рівне право всіх на політичну владу». Але це не просто звичний, 
хоч і сконденсовано-чіткий висновок з багатовікового перебігу істо
рії. Всі приклади й аргументація автора підводять до підсумково
го формулювання: «кожна доба, протиставлена іншій, кожен етап 
доби, протиставлений попередньому, несуть на собі завжди ознаки 
тотожносте з попередньою добою, з попереднім етапом». Тому збе
рігаються позаепохальні, міжепохальні й позачасові категорії. Отже, 
бачимо, як на узагальненішому рівні повертаємося до ідей, що дис
кутувалися В. Петровим і М. Могилянським іще в 20-х роках. 

Особисто пережитий В. Петровим перехід від оптимістичного світовідчут
тя початку XX століття, від розуміння поступу цивілізації як пер
манентної еволюції до усвідомлення краху ілюзій щодо причиново- 
закономірних змін епох одна одною вів його до вигранювання влас
ної історіософії, яка до того ж спиралася на його досвід, здобутий 
у різних галузях науки. Цікаву спробу показати саме розвиток істо- 
рико-філософської концепції В. Петрова здійснив С. Руденко3.

1 Петров В. П. Етногенез слов'ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика. — К.: На
укова думка, 1972. — С. 113.

2 Між іншим, це ще одна нитка, яка методологічно «в'яже» його з батьком, Платоном 
Петровим. Той так само поспіль реферував погляди своїх попередників, підкреслено й сми
ренно відмовляючись од претензій відкривавчого характеру. Хоча насправді, як і у В. Петрова, 
детальний виклад думок попередників вів до здобуття нової якості знання.

3 Руденко С. В. Філософські погляди В. П. Петрова. — К.: ПАРАПАН, 2008. — 136 с.
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Навряд чи В. Петров мав нагоду в довоєнні роки знайомитися з подальшим 
розвитком діалектичного методу на матеріалі світових криз та змі
ни епох у працях М. Бердяева, К. Поппера, В. Беньяміна, А. Тойнбі, 
Ж.-П. Сартра, того ж таки О. Шпенґлера. Але його мислення руха
лося в річищі наймодерніших і найглибших підходів до цієї про
блематики, часом випереджуючи ідеї названих філософів. Висновки 
В. Петрова про історичний розвиток як такий, що далеко не завжди 
і не обов'язково рухається по висхідній, а має дискретний характер, 
особливо переконливі, оскільки він їх ілюструє й обґрунтовує різ
номанітними «прикладними даними» (прикладними — за рівнем 
узагальнень, порівняно з історіософією) різних наук (археології, мо
вознавства, історії матеріальної культури, антропології, етнології, 
фольклору, етнографії, літератури тощо) на широкому часовому від
тинку. Він доводить, що занепад і навіть деградація цілих суспільних 
формацій в історичному сенсі може виступати елементом розвитку. 
«Досі історики говорили про поступ і розглядали розвиток як єдину 
ви[с]хідну лінію завжди тотожнього собі прогресу, — читаємо в стат
ті 1946 року "Наш час, як він є". — Тепер годилося б не говорити ні 
про розвиток, ні про поступ, і розглядати історію не як безперерв
ний потік бування, а як чергування перервностей, отже, відповідно 
до того, як зміну епох, що в своїй осібності заступають одна одну.

Однак визнання вищости кожної наступної епохи супроти попередньої 
було б наслідком компромісу. Щоб бути послідовним, треба одкину
ти ідею "золотого віку" не лише на початках, але й наприкінці історії. 
Хронологічна наступність епохи ще не гарантує її вищости супроти 
попередньої. Ми не віримо ні в хронологію, ні в час: кожна наступна 
епоха в історії етноса може бути вищою, але може бути й нижчою».

Це, загалом кажучи, суперечило гегелівському розумінню діалектичного ме
тоду, при застосуванні якого внаслідок конфлікту між тезисом і анти
тезисом здобувається синтез нової, вищої якості. Те, як Петров тлума
чив діалектичний метод, вступало в суперечність з єдинодопустимим 
у СРСР тоталітарно-казарменим підходом до діалектики, при якому 
коштом містифікованого застосування ідеї Геґеля обґрунтовувалися 
суто ідеологічні цілі. Тобто про наукове пізнання годі було говорити. 
На таку небезпеку вказував свого часу навіть К. Маркс (щоправда, він 
це пов'язував не з комуністичними, а з бужуазними «доктринерами- 
ідеологами», хоч на цю позицію згодом стали саме комуністичні до
гматики), наголошуючи в післямові до другого видання «Капіталу»: 
«У своїй містифікованій формі діалектика [...] прославляє існуючий 
стан речей»1. Саме в комуністичній ідеології повністю ігнорувалося

1 Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. — К.: Вид-во політичної літератури
України, 1982. — С. 23.
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Марксове трактування діалектики, за яким у позитивне розуміння іс
нуючого стану вона «включає в той же час розуміння його заперечен
ня, його'неминучої загибелі, кожну здійснену форму вона розглядає 
в русі, а значить також і з її минущого боку, вона ні перед чим не 
схиляється і самою суттю своєю критична і революційна»1.

Що ж до поглядів В. Петрова, то в загальному значенні найсуголоснішою 
їм виглядає концепція М. Бердяева про прихід «нового середньовіч
чя» як наслідок кризи ідей Нового Часу, введена в науковий дискурс 
1923 року. Методично перегукувалося з теоретичною концептуаль
ною тезою В. Петрова про кризу як джерело розвитку і припущен
ня К. Поппера про можливість розв'язання діалектичного конфлік
ту між тезисом і антитезисом не просто видобуванням так званого 
синтезу, але множинними можливостями зняття конфлікту згідно 
з теорією (у трактуванні К. Поппера) спроб і помилок: «Вона не об
межується ситуацією, де пропонують розпочинати з одного-єдиного 
тезису, й тому з легкістю знаходить застосування там, де з самого по
чатку запропоновано кілька тезисів, незалежних один від одного і не 
обов'язково протилежних. Однак слід визнати, що дуже часто — ма
буть, навіть зазвичай — розвиток певної галузі людського мислення 
починається з якоїсь одної ідеї. Якщо так, то діалектична схема часто 
виявляється доречною, оскільки цей тезис стає відкритим для кри
тики і, таким чином, "створить", як звичайно висловлюються діалек
тики, свій антитезис»1 2. Таким шляхом часом ішов В. Петров, напри
клад, стосовно можливості варіативного руху історичного «бування». 
«Нам дуже важко зректися уявлень поступу, — писав він. — Нам 
важко згодитись, що в орнаментальному мистецтві Трипілля мисте
цтво України досягло свого найвищого рівня, що релігійна творчість 
Середньовіччя вища за релігійну творчість Нового Часу, що ні Лютер, 
ні Кальвін, ні Нікон не можуть бути поставлені в один рівень з духо- 
вістю Середньовіччя, що жадна наступна ера не спромоглася досягти 
висот церковної догматики Візантії. Злиденности релігійної творчос- 
ти Л. Толстого або В. Джемса ніхто не буде заперечувати.

Дві гіпотези протистоять одна одній. Ми не знаємо, як піде дальший розвиток 
людства, однак на сьогодні є дві можливості: або людство завершить 
технічну перебудову світу і житиме в умовному технічно-перебудова- 
ному й уніфікованому світі, або ж воно стане на шлях антитехнічної 
перебудови самого себе, почне свій початок з початків палеоліту. Роз
почне працювати не над речами, а над біологічною зміною себе».

1 Там само.
2 Поппер К. Что такое диалектика?.// Вопросы философии. — 1995. — № 1. — С. 118. 

What is Dialectic? — Доповідь, прочитанна на філософскому семінарі Кентерберійського уні
верситетського коледжу в Крайстчерчі (Нова Зеландія) в 1937 р. Вперше опублікована в жур
налі «Mind», 1940, № 49.
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У 1947 р. В. Петров підкреслено продемонстрував мало не як своєрідний 
екзерсис легку навчальну вправу застосування діалектичного мето
ду шлеґельсько-геґелівського типу в своїх літературознавчих статтях 
«Народництво», «Антинародництво» і «В пошукуваннях синтези», 
об'єднавши їх у цикл «Засади історії» — тим самим ніби підкрес
люючи продуктивні можливості обстоюваного ним методу і для 
ширших тем. В іншій праці цього ж періоду «Проблеми літера
турознавства за останнє 25-ліття» (1946) він переконливо доводить, 
як реалізація діалектичної тріади може вести в підсумку далеко не 
по висхідній. Ідеться про боротьбу між тими самими народниць
кими й антинародницькими тенденціями в українській літературі 
(в умовах силового запровадження «соцреалізму»), що призвело не 
до «пошукування синтези», а до відновлення позірно поборюваних 
концепцій, у дійсності до відродження їх уже без концептуальної 
продуктивності, що зумовлювала, скажімо так, креативність народ
ницької теорії в середині XIX ст. А вони, ці концепції, свого часу віді
грали важливу роль: «Ми всі говоримо сказаними словами й мис
лимо висловленими думками, — метафорично пояснював Петров 
у 1946 році. — Народницька концепція літератури — жадне не від
криття!.. Ідея літературности нації й свого, ізольованого від чужо
го, уявлення української літератури, як літератури, призначеної для 
хатнього вжитку, регіоналізм, просторовий і якісний, антиестетизм, 
хуторянський реалізм, — увесь цей комплекс ідей був розроблений 
ще в 40-60 роках минулого століття основоположниками народни
цтва. Він відповідав тому етапові, коли український народ становив 
собою ще не націю, а етнографічну масу, просторово ізольовану 
й локально замкнену». Адепти цієї концепції проповідували ідеї 
народницького, аграрного соціалізму, коли політичним завданням 
ставилися не соціальні питання, а культура й освіта (в позаурбаніс- 
тичному трактуванні), які мали визволити народ, себто — селянство, 
і таким чином розв'язати проблему взаємин міської цивілізації й се
лянської культури. «Тут вихідна точка багатьох пізніших народниць
ких і антинародницьких концепцій», — зазначав В. Петров у розвід
ці «Хуторянство і Европа».

Фактично в 1930-ті роки радянське літературознавство повернулося на вже 
виснажений ґрунт народницьких постулатів, ніби поборюючи їх, 
а насправді перетворившись на дві взаємодоповнювані течії — плу- 
жанського (С. Пилипенко) і войовничо-агресивного (Шабліовський- 
Колесник) неонародництва, що для них, писав В. Петров, «як і їх на
ступних товаришів і спільників, народницькі ідеї в літературознав
стві були далеко ближчі, соціяльно приступніші та зрозуміліші, ніж 
будь-які інші. Не переоцінюймо їх фразеологічної боротьби проти 
"єфремівщини" або "неоклясиків". З їх боку це були лише шукання
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шляхів для самоствердження і взаємопогодження, — тактичний хід, 
щоб ленінське визначення Чернишевського, як "революційного де
мократа", сполучити з визначенням української літератури, успад
кованим від Єфремова, як літератури принципово демократичної».

Зацікавлення філософською проблематикою історичного розвитку через 
діалектичну зміну епох, як ми бачили, проключилось у В. Петрова 
ще в постудентські роки, хоча на його тодішній науковій діяльності 
позначалося здебільшого латентно, обростаючи поступово фактами 
й прикладами. Показова з цього приводу його доповідь 1924 року про 
творчість молодого поета Максима Рильського з гедоністичними тен
денціями її трактування. В зародку там багато ідей, що їх В. Петров 
розроблятиме згодом, — про призначення митця, про вдоволення 
від творчості, про умови, сприятливі для виявлення чистого натхнен
ня: тиша, спокій, нігілістична зверхність, пристрасть, самотинна ек
зальтація, гордий песимізм, відокремленість від житейських проб
лем, тобто — свого роду безґрунтянство поетової душі... І мало не як 
зразок для наслідування — Теофіль Ґотьє та інші парнасці, з їхніми 
принадами «штучних раїв» від вживання гашишу, кокаїну й опіу
му. І водночас включення в цей інтелектуальний «джентльменський 
набір поета» розумувань про Гегеля, Карла Маркса, Клару Цеткін, 
Леніна та діалектику: «В 60-х роках минулого століття (XIX. — В. Б.) 
культ розуму, що панував у парнасців, теж було визначено як м[а- 
терія]лізм: говорилося про м[атерія]лізм Т. Готьє й Леконта де Ліля.

Од неокласичного парнасизму формального матеріялізму варт було б звер
нутись до м[атеріялі]зму діялектичного.

Коли наш час в певній мірі є часом уходу од абстракцій символізму в чіт
кіший парнасизм і матеріялістичний неокласицизм, то, з другого 
боку, наш час є відродженням Гегеля, добою неогегельянства. Од 
форми переходять до принціпів, од статистики й цифр до проблем 
і загальних тем, од статики статистики до динаміки діялектики.

Техніка слова [—] це ж двозначно: це "техніка слова" й "техніка думки". 
Творити [—] це мислити! Й філолог був завжди синонімом філосо
фа: логос = Бог».

Тут перед нами якщо вже й не «рожевенький», то ще таки оптимістично 
піднесений навіть у своїй зачарованості декадансом Віктор Петров. 
Потрібні були роки й випробування страшної війни, усвідомлення 
реальності катастрофічної кризи періоду зміни епохи, щоби він пе
рейшов на іншу точку погляду. У статті «Екзистенціялізм і ми» (1946) 
його тон і розуміння зовсім інші: «Письменники вийшли з башти 
з слонової кости, в якій вони перебували з часів Теофілія Ґот'є. Вони 
не потребували тепер галюціюнувати, щоб мріяти; галюціюнували 
не вони, галюціюнувала дійсність. Жаден гашиш, жадна фантасма
горія, породжена наркотиками, не могла заступити маячні знищень,
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що потрясли світ. Квіти зла квітли тепер не в садах поезії, а в страш
них привидах повсякденних буднів».

...Те станеться пізніше, а із середини 1920-х В. Петров здебільшого зосеред
жується на роботі в галузі етнографії та фольклористики. Він не 
лише обробляє, узагальнює і друкує масиви фольклорної емпіри
ки, а й, як секретар Етнографічно-фольклорної комісії, провадить 
величезну організаторську роботу в масштабах цілої країни, пра
цює в царині, так би мовити, збирацько-дослідницької діяльності. 
Регулярно з'являються його публікації обширного масиву зібраних 
і скласифікованих «сирих» даних, такі, як «Народні легенди про чу
деса» (1925), «Старий і новий побут (з етнографічних спостережень)» 
(1925), «Коротенькі пісні ("частушки")» (1925), «З фольклору право
порушників» (1926), «До студій над коротенькими піснями» (1926), 
«Вірування в вихор та чорна хвороба» (1927), «Мітологема "сонця" 
в українських народних віруваннях та візантійсько-гелліністичний 
цикл» (1927), «Нові українські варіанти легенди про походження ли
хих жінок» (1928), «Українські варіанти легенди про неплідну матір 
та ненароджені діти» (1929), «Кузьма-Дем'ян в українському фольк
лорі» (1930). Молодий учений досліджує також історію розвитку 
фольклористики та етнографії в Україні — «Потебня і Льотце (Про 
"Мысль и язык" Потебні і "Мікрокосм" Г. Льотце). До питання про їх 
взаємозалежність» (1924), «До питання про О. О. Потебню і Г. Льот
це» (1926), «Акад. М. Ф. Сумцов як історик етнографії» (1926), «Акад. 
Володимир Гнатюк у своїх фольклорних студіях» (1927), «Листуван
ня М. О. Максимовича та М. М. Язикова» (1928), «Етнографічні опо
відання П. Куліша 40-х років» (1930), «Академік Ф. М. Колесса і його 
книга "Українська усна словесність"» (1940).

Але й це не все. В. Петров веде постійне листування з численними кореспон
дентами, збирачами фольклору, провадить широку роз'яснювальну 
роботу про те, як саме збирати фольклор та етнографічні матеріали 
(статті 1925 року: «Сучасні завдання краєзнавства й етнографії», «Міс
це фольклору в краєзнавстві»). Того ж року навіть складає й публі
кує «Програму до збирання пісенного матеріалу» та «Програму до 
збирання оповідань, казок і пісень». І знову того ж таки 1925 року він 
виступає з доповідями в установах ВУАН на теми: «Діяльність Етно
графічної Комісії УАН за 1924 р.», «Бібліографічний Словник Етно
графії за 1918-20 рр.», «Етнографія в школі (Нові програми Гус'а)», 
«З української етнографії 40-х рр. (В. Білозерський і П. Куліш)».

У працях Петрова-фольклориста не відразу, але поступово, в міру опану
вання величезним масивом емпіричного матеріалу та осмислен
ня пропонованих дослідниками способів аналізу й поцінування 
його, на перший план виходять питання методології. Його діяль
ність 1920-х років у галузі збирання й класифікації усної народної
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творчості можна схарактеризувати подібно до того, як він у статті 
«Обрядовий фолкльор народньо-календарного циклу як методоло
гічна проблема» (1947) означив фольклористичну діяльність О. По
тебні й О. Веселовського в цілому — етап «змагань з матеріалом»1. 
Ретельно вивчивши нагромаджені на той час публікації записів 
з «народних вуст», а також опрацювавши силу-силенну сирих ма
теріалів — як привезених з експедицій, у яких він брав участь осо
бисто, так і одержаних від численних кореспондентів з усієї України, 
В. Петров логічно переходить до класифікування їх та до студіюван
ня теоретичних настанов різних фольклорно-етнографічних шкіл — 
міфологічної, міграційної, порівняльно-міфологічної, генетичної, 
типологічної, історичної, морфологічної, які виступали не тільки 
в, так би мовити, рафінованому вигляді, а частіше в більш або менш 
еклектичному симбіозі, таким чином безсило намагаючись уникати 
однобічності окремих методологічних підходів.

Можна сказати, що XIX століття, попри відмінності різних шкіл, минуло 
у фольклористиці переважно під знаком еволюціоністичного істо
ризму. Вже на початку XX ст. на противагу тенденціям попередників 
дедалі активніше в практику фольклористичних студій впроваджу
ється антигенетизм, антиеволюціонізм й антиісторизм. Фольклорні 
твори також вивчаються як «феноменологічні явища» — дослідників 
насамперед цікавить їхня морфологічна структура, внутрішня сюже- 
тологічна будова. Проте В. Петров виступив переконаним прибічни
ком О. Потебні, який не тільки послідовно пропонував застосовувати 
у фольклористиці лінгвістичні методи, але й, що особливо приваби
ло В. Петрова, звернув пильну увагу на зумовлений реаліями повсяк
денних життєвих процесів поштовх до виникнення усної народної 
творчості та невіддільно пов'язаної з нею обрядовості. Молодий до
слідник, поглиблюючи потебнянські принципи, зв'язує фольклор
ний комплекс із первісною світоглядною основою, на ґрунті якої він 
виникав, з ідеологією часу (за визначенням В. Петрова). Це найви
разніше можна простежити в заклинаннях і в творах календарно-об
рядового циклу. В. Петров належав до тих учених, які вже в 10-20-х 
роках XX ст. неухильно керувалися у своїх дослідженнях критеріями 
антиеволюціоністичного історизму. Вони застосовували «до студій 
фолкльорних і етнографічних явищ принцип історичної епохи з чіт
ким розмежуванням окремих історичних ступенів і стадій, — писав 
В. Петров у статті "Методологічно-світоглядові напрями в українській 
етнографії ХІХ-ХХ ст." (1949). — Жадне фолкльорне й етнографічне

1 Саме тоді творчою уявою майбутнього В. Домонтовича народжується образ доктора 
Серафікуса, в наукових працях якого примітки нерідко забирали більше площі, ніж основ
ний текст — як і в тогочасних фольклористичних розвідках В. Петрова.
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явище не вивчається ізольовано, а в своєму зв'язку з епохою, з її струк
турою і з її світоглядом. До фолкльорних студій послідовно застосо
вується теза О. О. Потебні, згідно з якою "за зв'язком образів треба 
добачити зв'язок уявлень"». Консеквентно дотримуючись цієї по- 
тебнянської формули у фольклористичних студіях, В. Петров, про
те, пішов далі, висунувши і довівши тезу, що кожен образ-уявлення 
в первісному фольклорі виступає як функціональне утворення і ви
конує певну практично-утилітарну функцію, невіддільно пов'язану 
насамперед із господарською діяльністю. Будь-яке фольклорно-ет
нографічне явище він розглядає в динамічному контексті розвитку 
цілком певного суспільно-виробничого устрою, як факт і як чинник 
загальносоціологічного значення1. А оскільки розвиток відбувається 
нерівномірно, це приводить до складного переплетення, співіснуван
ня та взаємопоборювання різних стадій певної формації: «Розмежо
вуючи той щабель, коли великі родини, розклавшись на невеличкі, 
перетворювалися й об'єднувалися в сільські громади, та пізніший 
щабель розкладу сільських громад, дослідники могли спостерігати, 
як перехрещувалися декілька соціально-економічних укладів»1 2. Це, 
звісно, відбивалося й на функціонуванні та призначенні фольклору. 

Будучи послідовним критиком еклектизму й антиісторизму, Петров напо
легливо підкреслює, що зміст фольклорного образу визначається 
однаковою мірою як уявленням, так і метою практичного призна
чення та застосування його в конкретних історичних обставинах. 
Уявлення, образ і мета у фольклорі — це три вияви одного й того 
ж явища. Розглядаючи працю авторитетного білоруського етногра
фа (Н. М. Нікольскі. Мггалёпя і абрадовасць валачобных песен. — 
Менск, 1931), В. Петров однозначно виступив проти абстрактно 
відчуженої від реалій життя «концепції ототожнення виробництва 
і магії»3, яку обстоював відомий британський антрополог, етнограф 
і фольклорист Дж. Фрейзер. В. Петров вважав таку концепцію анти
історичною і цілеспрямовано критикував прив'язаність Дж. Фрейзе
ра до магії і магізму та виплекуванийним міфічний «культ предків». 
Посиланням на цю свою незгоду він навіть підкреслено-підсумко- 
во завершує автореферат своєї дисертації «Язык. Этнос. Фольклор», 
очевидно, надаючи спеціальної ваги цій своїй полеміці.

1 Див., наприклад: Петров В. П. Подсечное земледелие. — К.: Наукова думка, 1968. — 
С. 3. В «Історіософічних етюдах» він цілком обґрунтовано показує, що саме соціальні й гос
подарські чинники засадничо зумовили появу експресіонізму й абстракціонізму.

2 Петров В. До проблеми передкласового суспільства // Наукові Записки Інституту Іс
торії Матеріальної Культури АН УРСР. — К., 1934. — Кн. 1. — С. 192.

3 Петров В. З студій про передклясове суспільство. Ловецькі і хліборобські культи. 
І. Ловецькі грища у гиляків; П. Ловецькі грища у остяків; III. Грецькі ловецькі грища; IV. Ло
вецько-хліборобські грища; V. Хліборобські культи. — К.: Вид. ВУАН, 1933. — С. 112.
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В. Петров чітко розмежовує типи асоціацій, якими оперували різні дослід
ники фольклору. Приміром: «Запроваджуючи в характеристику за- 
говорів поняття магії, Філярет Колесса разом з тим посилається на 
психологічну функцію асоціяції> з тією відміною супроти Потебні, 
що він має на увазі не гербартівський асоціянізм, як це було у По
тебні, а тейлорівсько-фрезерівський»1. Навіть у художньому тво
рі, повісті «Доктор Серафікус», В. Домонтович також не проминув 
можливості скептично висловитися з приводу концептуальних по
будов Дж. Фрейзера1 2.

Магізм, пояснює Петров, спирається на визнання якоїсь «третьої» сили, яка 
володіє «таємничим» знанням чи вмінням. Проте в народній свідо
мості все відбувається через акт прямого ототожнення, а не через 
посередництво «нечистої сили». Не духи лежать у праоснові народ
ного світогляду, бо він ніколи не засновувався ні на пандемонізмі, ні 
на магізмі чи анімістичних уявленнях. «Він є в своїй основі родовий 
(гентильний) і аієрархічний, льокально-просторовий», — такий ви
сновок зробив учений ще наприкінці 40-х років, досліджуючи генезу 
народних звичаїв і обрядів.

В. Петров завжди виходив із практично-утилітарної функції первісного 
фольклору. Це досить легко можна пояснити на прикладі його по
леміки з Дж.  ̂Фрейзером з приводу так званих «садків Адонісових». 
Ще й нині навесні в багатьох місцях, в тому числі в Україні, в мис
ку із землею висівають насіння пшениці або жита. Під Великдень 
з'являється іуста зелено-смарагдова поросль, у яку кладуть крашан
ки або писанки для прикрашання святкового столу. «За Фрейзе
ром, — писав В. Петров, — цей звичай сіяти в мисках насіння мав 
одне призначення: магічно повпливати на зростання посівів на ла
нах. Це був, на думку Фрейзера, обрядовий культовий чарівний по
сів. Хлібороби античної давнини вірили, мовляв, у силу й вагу іміта
ції, зображення, наслідування.

Фрейзер Джемс — ідеаліст. Він ігнорує суспільні взаємини виробництва, 
суспільно-виробничу базу, конкретну практичну скерованість ви
робничих заходів, — таку оцінку дає В. Петров. — Неосвіченість і не
уцтво селян були, за Фрейзером, причиною й джерелом того, що 
вони вдалися до таких безглуздих забобонних дій, щоб імітацією 
повпливати на природній процес росту рослин»3.

На підставі багатьох зібраних ще в 20-х роках фольклорно-етнографічних 
записів з великої території різних регіонів України Петров доводить

1 Петров В. Український фолкльор (Заговори, голосіння, обрядовий фолкльор народ- 
ньо-календарного циклу). — Мюнхен: УВУ, 1947. — С. 25.

2 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — Мюнхен: Українська трибуна, 1947. — С. 21.
3 Петров В. Вогневе хліборобство й хліборобський культ вогню // ЦДАМЛМ Украї

ни. — Фонд 243. — On. 1. — Од. зб. 16. — Арк. 66.
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інше: це довеликоднє висівання мало на меті перевірку сходжува- 
ності насіння перед близьким початком весняних сільськогосподар
ських робіт, бо селянинові треба було коригувати кількість зерна, 
призначеного для посіву, і він мусив перевірити його якість. «Прак
тика, а не аналогія, робота, а не культ, корисна, а не магічна дія, — 
робить висновок В. Петров, — лежали в основі тих заходів, що на вес
ні перед початком весняних робіт турбували увагу селянина»1. В ін
шій праці, «Веснянки і гаїлки», він іще раз підкреслює свою незгоду 
з Дж. Фрейзером у цьому питанні: «Селянин не був натур-людиною 
і його мітологічні уявлення не були приналежністю натур-релігії».

Проте, як справжній учений, В. Петров ніколи не перебував у полоні влас
них висновків, якщо з'ясовувалась їх неточність чи й помилковість. 
«Одна из первых попыток развить трудовую теорию, — писав він 
в авторефераті "Язык. Этнос. Фольклор", — была сделана в нашей 
книге "Вогнезрубне хліборобство та хліборобський культ вогню" 
(Киев, 1930). В этой работе мы попытались объяснить разжигание 
огней в календарной обрядности не по связи с солнцеворотом, а как 
ритуальное отражение ранних форм подсечного, огневого земледе
лия на лесных росчистях ("лядах").

Здесь допущена ошибка. Обрядовый акт отождествляется с производст
венным. Устанавливая прямую связь между обрядом и производ
ственной земледельческой практикой, мы устраняем качественное 
различие между ними, игнорируем методологическое правило: за 
связью образов искать связь представлений. Обряд есть обряд, идео
логическая категория, надстроечное явление, а не что-либо иное».

В. Петров не визнавав таємничої магічності фольклору, так само, як і не 
приймав тези народників середини XIX століття про міфологічне 
мислення родового суспільства, засноване нібито переважно на со
лярних уявленнях і на грі пов'язаних з ними образів. Народники роз
глядали фольклор виключно у зв'язках образів; міф ототожнювався 
з метафорою-образом; в основі таких фольклористичних студій ле
жало поняття символу. За уявленням романтичної фольклористики 
(М. Костомаров, П. Куліш), історіознавство ототожнювалося з на
родознавством, а історія — з етнографією, отож народ «формується 
за передісторії, за сивої прадавнини, і відтоді лишається незмінний. 
Як незмінна понадчасова, позаісторична даність народ проходить 
крізь історію. За цією концепцією, не історія творить народ, але народ 
творить історію. Буття народу — це його самобуття: ознакою народу 
є його самобутність, безвідносність. Народ — його дух — є завершена, 
замкнена в собі, безвідносна цілість» (Петров В. Методологічно-світо- 
глядові напрями в українській етнографії ХІХ-ХХ ст.). Проте народ,

1 Там само. — Арк. 69.
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етнос, постійно підкреслює В. Петров, не є раз назавжди визначеною 
субстанцією, яка через віки утримує свою сталу самоідентичність. 
Він стверджує, що при подібному підході об'єктом досліджень ви
ступають не гетерогенні зв'язки явищ, а тотожність, у якій немає міс
ця протилежностям. Явище розглядається як нічим не зумовлене, як 
безумовне. Але це суперечить його руху в історії. «Знаний лінгвіст, 
філолог, фольклорист, семіотик, фаховий етнолог, — писав А. П. То- 
машевський, — він усвідомив і сформулював положення, згідно яких 
саме система, спосіб і потенціал заселення, прийоми господарського 
освоєння ландшафтно різних територій окремим соціумом є най
більш важливими, фундаментальними та ідентифікуючими харак
теристиками етносу»1. До цієї точної характеристики слід додати: 
В. Петров дотримувався твердого переконання, що будь-яке явище 
необхідно вивчати стадіально, що на різник історичних етапах воно 
має свої специфічні риси і не є постійно самототожним. Так, на етапі 
появи первісного фольклору, коли люди жили виключно родовими 
спільнотами (і мертві, і живі, і ненароджені), усна народна творчість 
виступала як ідеологія, й ідеологія тогочасної сусдільності виявляла
ся в ній, тобто вони були невіддільними: фольклор-ідеологія й ідео- 
логія-фольклор. «Грище стоїть завжди в прямому зв'язку з життє
вою практикою, з сільсько-господарським виробництвом; воно має 
завжди практично-утилітарну мету, і, навпаки, праця має понадути- 
літарну, в найглибших коріннях мітологічну мету», — писав В. Пет
ров у статті «Передхристиянські релігійно-світоглядові елементи. 
Генеза народних звичаїв і обрядів». «Не міт породжує даний образ, 
а від образу-уявлення з практично-утилітарною функцією йдемо до 
міту», — зазначав він іншого разу.

Надзвичайно цікава з методологічного погляду розвідка В. Петрова «Віру
вання в вихор і чорна хороба». Завдяки багатющому матеріалу, зі
браному ним у першій половині 1926 р. через численних кореспон
дентів Етнографічної комісії, а також узагальнення публікацій з цьо
го приводу українських етнографів і фольклористів (плюс аналіз 
відповідних праць зарубіжних учених та античні джерела) ще зовсім 
молодий дослідник на практиці довів плідність концепції, за якою 
не з міфу народжується фольклорний образ, а з образу-уявлення 
постає міф. В. Петров переконливо показує неспроможність тлума
чень міфологеми вихору і з'ясування першопоштовхів її виникнення 
як з боку прихильників міфологічно-натуралістичної гіпотези, так 
і представників анімістичної концепції. Ні міфологізація реальних,

1 Томашевсъкий А. П. Внесок В. П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-гос-
подарських досліджень слов'яно-руської доби // Українська біографістика=В^гар]іІ8Ііса
Ukrainica /  Збірник наукових праць — К., 2008. — Вип. 4. — С. 439.
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природних явищ і фактів, що клали в основу своїх висновків перші, 
ні виведення уявлення про вихор із початкового уявлення про душу, 
на чому базували свої висновки другі, не давало переконливого пояс
нення. Фундаментальною методологічною помилкою подібних тлу
мачень, зазначав В. Петров, є те, що міфологема виривається з циклу 
описів і береться поза зв'язком з певним комплексом фольклорних 
явищ. Петров виходить насамперед із реальних причин, що виклика
ють епілептичні явища і відповідні наслідки для людини, котра по
пала у вихор: «Почуття овіяння й унесення, з одного боку, і демонічні 
зорові галюцинаційні привиди з другого, як явища одного комп
лексного ряду, як мітологізовані сублімації тотожних переживань, 
спричинилися до того, що повстало уявління: демон-вихор».

Отже, ще раз: сам міф вторинний, йому передують певні реальні пе
реживання або дії.

Теоретичне прийняття цієї тези, повсякчасне й усебічне обґрунтування її 
В. Петровим ще не означало миттєвого розв'язання конкретних до
слідницьких завдань. У цьому сенсі показовим є пошук ученого, що 
прагне розгадати наповнення фольклору народно-календарного цик
лу, його зв'язок із уявленнями родового суспільства, в період існу
вання якого цей фольклор (тобто архаїчний фольклор як ідеологія!) 
виник, формувався і функціонував. За визнанням самого В. Петрова, 
лише через чверть століття інтенсивного фольклористичного студію
вання він дійшов до з'ясування сутності цього явища, виклавши свої 
міркування в статтях «Різдв'яні обряди українського народу (Спроба 
дослідчої аналізи)» та «Обрядовий фолкльор народно-календарного 
циклу як методологічна проблема» (обидві 1948 року). Йшлося про 
комплексний зв'язок «уявлення-обряду-слова», практично-життє
вої функції уявлення і образу на ґрунті світоглядної концепції пев
ної історичної доби, тобто її ідеології.

«Первісно фолкльор був ідеологією в прямій і безпосередній ув'язці фолк- 
льору-ідеології з практичним життям, — наполягає В. Петров. — 
Жодною "фантазією". Цей первісний фолкльор мав практично- 
утилітарний, виробничий характер. Не існувало окремо "роботи" 
й окремо "обряду", окремо "праці" й окремо "свята". Це ми виді
ляємо працю від свята, відводимо для свята, танцю й співу окремий 
час, день поза працею, первісно в "фолкльорному святі" спів і танець 
супроводили працю. Висловлюючи це твердження, я зовсім не маю 
на увазі ні Бюхерівської тези про "роботу й пісню", ані Веселовського 
про "синкретизм". Я волію фіксувати інше: не відокремленість "пра
ці" й "свята" в первісному фолкльорі». Слід відзначити, що В. Пет
ров намагався вивіряти, ставити під сумнів будь-які теоретичні пос
тулати, навіть цілком усталені й непохитні. Наприклад, щодо тези 
про «роботу й пісню» (точніше, мова йде про дослідження К. Бюхера
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«Робота і ритм») це зовсім не випадковий і не принагідний посил. Ще 
в ранній статті «Місце фольклору в краєзнавстві» він закликав корес
пондентів «Етнографічного вісника» додатково випробувати емпіри
кою цю тезу, зупинитися «на з'ясуванні ролі ритму для організації 
праці» за методикою Карла Бюхера. Не просто так собі ці проблеми 
цікавили в 20-х роках і його доктора Комаху-Серафікуса...

Не менш важливими були теоретичні висновки, зроблені В. Петровим у мо
нографії «Український фолкльор: заговори, голосіння, обрядовий 
фолкльор народньо-календарного циклу» (Мюнхен: УВУ, 1947. — 
142 с.), де на основі зібраного ще в 20-х роках великого масиву замов
лянь і голосінь він, як зазначав проф. П. Ковалів, «розгорнув широке 
полотно своїх методологічних застережень і дав нову концепцію в до
слідженні українського фолкльору, концепцію, оперту на тверджен
ні про тотожність фолкльору та ідеології. Цим самим наш дослідник 
підставив нову базу для вирішення багатьох проблем не тільки в галузі 
українського фолкльору, а й світового фолкльору взагалі. Поклавши 
в основу своїх методологічних позицій принцип "общинности фолк
льору", принцип "нерозчленованости світогляду і фолкльору", прин
цип "ідеологічної (світоглядової) функції фолкльору", автор дає нам 
ключ до розв'язання багатьох проблематичних питань фолкльору»1.

Важливим є внесок В. Петрова не лише в теорію. Він написав кілька дослі
джень з історії фольклористики, зокрема української. Чи не першим 
він розокремив, «розклав по поличках» провідні методологічно-сві
тоглядні напрями фольклористичної (і дуже тісно тоді пов'язаної 
з нею літературознавчої) думки: романтично-етнографічне народ
ництво першої пол. XIX ст.; позитивістичне, або реалістичне народ
ництво другої пол. XIX ст.; боротьба між міфологічною та історич
ною школами в різних їх модифікаціях; міграційна теорія; теорія ав- 
тохтонності; морфологічна школа. Його аналіз історичного процесу, 
боротьби між різними течіями й сьогодні актуальний та змістовний, 
він має виразно концептуальний характер. Характерний приклад 
аргументації В. Петрова в ході аналізу одноплощинності методоло
гічної полеміки між прихильниками теорії самобутності кожного 
фольклорного явища і теорії запозичень: «Миграционная школа 
была расширением сферы применения школы самобытности, но 
все это делалось для того, чтобы выяснить место данного нацио
нального фольклора в общей системе этнографических связей ми
рового фольклора» і «Утверждением междуэтнического движения 
фольклора была снята утверждавшаяся раньше изолированная за
мкнутость этнических фольклоров, но тем самым механическое

1 Ковалів П. Нова праця з українського фолкльору //  Українські вісті (Новий Ульм). —
1947. -  Ч. 16/17. -  С. 5.
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движение фольклора было истолковано теорией заимствования 
как этническое. Теория заимствования была не "снятием" теории 
самобытности, но только ее усложнением и модификацией»1.

В. Петров дедалі послідовно утверджується в переконанні, що жодне яви
ще не піддається адекватному пізнанню ізольовано, саме в собі (хоча 
його повинно осмислити і як самодостатню цілісніть), поза зв'язком 
з конкретним часом, з його структурою і з його світоглядом-ідеоло- 
гією. І тут найважливішим аналітичним інструментом може висту
пати поняття конкретної історичної епохи, в якій чітко розмежову
ються окремі історичні ступені та стадії. Цей принцип ліг в основу 
його подальших наукових студій у найрізноманітніших галузях. Ча
сом можна би припустити, що він перейняв з марксистського вчен
ня суто матеріалістичний підхід до явищ духовного життя. Це так, 
але й не так, як мовив би з цього приводу сам В. Петров. У своїх ана
літичних операціях він виходив із принципу нерозривності зв'язку 
між виявами матеріального і духовного життя. Ним керував не 
просто домінантний примат матеріально-практичного, де все вза
ємозалежне, взаємозумовлене, а розуміння того, що це матеріальне 
існує саме собою, але від людини залежить, як виявити своє духовне 
єство і збудувати своє призначення, свою екзистенцію. Може, не так 
часто В. Петров говорив про це, але що далі, то більше внутрішньо 
відчував потребу незбагненного: «Не механічна кавзальність, а чудо» 
(стаття «Християнство й сучасність»)1 2.

Здавалось би, інтенсивна діяльність у рамках завдань Ентографічно-фоль- 
клорної комісії має повністю захопити В. Петрова і не лишати часу для 
занять власне літературою. Насправді ж, якщо подивитися на зробле
не ним у другій половині 20-х років, то хто зна, чи не дійдемо висновку, 
що основна ділянка його в цей час — літературо- і мистецтвознавство 
і почасти саме красне письменство, і то так, що часом важко провес
ти межу між літературою і осмисленням літературно-мистецьких 
явищ різного часу. Врахуймо, що поле його зацікавлень надзвичайно 
широке: А. Ахматова, Г. Бабеф, В. Ван Ґоґ, Ф. Війон, Т. Гоббс, М. Го
голь, П. Ґоґен, В. Гюґо, Й. В. Ґете, Ф. Достоєвський, М. Зеров, Ю. Косач,

1 Петров В. Буржуазная фольклористика и проблема стадиальности //  Советский 
фольклор. — 1935. — N° 2-3. — С. 31-49. Тут ми на конкретному матеріалі бачимо застосуван
ня В. Петровим теоретичної тези, стверджуваної ним у статті «Екскурси в мистецтво» (1946), 
а ще раніше в листуванні з М. Могилянським: «кожне "не-А" є А, взяте в його запереченій, 
негативній формі».

2 При тому — і культурні явища, і соціальні процеси В. Петров ніколи не виводив із 
змагань лишень самого духу. «Революційне повстання виникає внаслідок матеріяльних при
чин соціяльного й економічного визиску, а не суперечок за віру, різниці ідеологічних пере
конань. Що більше пригнічення поспільства, чорного люду, міщан і козацтва з боку панства, 
то ближче вибух революційного повстання» (стаття «"Чорна рада" як роман соціяльний»).
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І. Костецький, М. Костомаров, Б. Кравців, П. Куліш, Леся Українка, 
М. Максимович, Є. Маланюк, Ш. Монтеск'є, Олександр Олесь, О. По
тебня, М. Рильський, Р.-М. Рільке, Г. Сковорода, І. Тургенев, І. Франко,
A. Франс, П. Чайковський, М. Язиков, Ю. Яновський та багато інших 
яскравих постатей.

До речі, цікаво, що в кількох своїх статтях В. Петров, говорячи про твори 
інших авторів, у своєрідний спосіб розкодовує й «кодифікує» власні 
прийоми художнього стилю1. Аналіз красного письменства В. До- 
монтовича не є завданням цієї передмови, але насичена літератур
ними й суспільними реаліями, ремінісценціями, алюзіями, а то 
й прямими, навіть текстуальними, запозиченнями, його проза час
то посідає ніби проміжне місце між дослідженням і художнім тво
ром1 2. Тут можна згадати про безпрецедентні взаємоповтори між 
«Романами Куліша» і монографією «Пантелимон Куліш у;п'ядесяті 
роки. Життя. Ідеологія. Творчість». У прозові тексти В. Домонтовича
B. Петров нерідко «вривається» літературознавчими, історичними, 
філософськими пасажами, ніби витягнутими з його наукових ста
тей. Почитайте повісті «Дівчина з ведмедиком. Неправдоподібні іс
тини», «Без ґрунту», «Доктор Серафікус» або, скажімо, оповідання 
«Професор висловлює свої міркування», «Професор і Іван Закутний 
діють», «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» та інші. 
Вони, поза сюжетною канвою, насичені ніби сторонніми текстами, 
які, проте, відіграють посутню роль в інтелектуальному розгортанні 
головної лінії твору. А в художньо-біографічну повість В. Домонто
вича про Марка Вовчка «Мовчуще божество» вставлено цілий пасаж 
зі статті В. Петрова «Казематні поезії Тараса Шевченка»3. Він ніколи 
не боявся реферування, прямого й відвертого. Читаєш деякі його 
статті — і спершу не можеш позбутися враження, що це простий 
цереказ-перецитування праць інших авторів. Аж ось доходить до 
вибухового «параграфа» незгоди з тим, що писали ці «інші», й отут 
уже в усьому блиску виявляється власна концептуальна побудова 
В. Петрова, заради увиразнення якої він і переказував чуже...

У статті «З новішої західної філософсько-релігійної та богословської літе
ратури» ми бачимо, як він оголює цей свій методичний прийом.

1 Своє трактування поняття стилю художнього твору В. Петров дає в цитованому 
нижче листі до Л. Лимана.

2 Ф. Ніцше, концептуальні побудови якого в 20-х роках викликали серйозне зацікав
лення В. Петрова, називав такі тексти творами-«кентаврами».

3 Ця вставка-символ дуже цікава з погляду психологічної оцінки стану автора напере
додні його таємничого зникнення з Мюнхена 18 квітня 1949 року. Схоже, що то була остання 
сторінка з написаного В. Петровим на еміграції (але насправді це був уривок з його ж статті 
річної давності), і в ній містився прозорий натяк не на зникнення, а на арешт. Але це вже 
матеріал для детективу про розвідника...
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Ретельно й схвально зреферувавши працю А. Венцля «Geist und 
Zeitgeist zweier Generationen», В. Петров раптом заявляє про свою 
незгоду і пояснює це: «Не тому не згодні, що ми заперечували б 
щось у сконстатованих ним фактах, а тому, що запропоноване ним 
пояснення фактів потребує значного перерозташування зв'язків». 
Його цікавили не факти самі по собі, а саме їхній взаємозв'язок. По
дібне бачимо й у деяких художніх творах: «Приборканий гайдама
ка», «Спрага музики», «Самотній мандрівник простує по самотній 
дорозі», «Помста», «Ой поїхав Ревуха та по морю іуляти» — це ж 
своєрідні «рімейки» за фактажем із письма інших авторів, іноді май
же тотожні текстуально, але в концептуальному вираженні худож
ньої ідеї — проза цілком оригінальна. І В. Домонтович наполягав на 
такому підході як на принципі: «Чому взагалі навіть кільком різним 
авторам не писати речі кілька разів на ту саму тему, намагаючись 
творчо розкрити в одному сюжеті різні сторони можливого його 
мистецького втілення?». Він не боявся (уявіть собі!) включати у свої 
твори персонажів, «позичених» у колег-письменників. У його архіві 
зберігається чимала за обсягом, але не завершена, писана почергово 
українською і російською мовами повість «Екегарт». Так, той самий, 
що фігурує в оповіданні «Розмови Екегартові з Карлом Ґоцці». Пос
тать вигадана. Так виглядає, ніби це ще один з alter ego самого автора. 
Й ось у тексті цієї повісті ми несподівано зустрічаємо вельми своє
рідний пасаж: «Поэт и Бротто были близкими приятелями — этот 
Бротто, которого так прекрасно описал А. Франс в своём романе Les 
Dieux on't soif, понимал поэта, писавшего никому не нужные сти
хи и делавшего чёрные конфеты, и только поэт мог оценить этого 
Мориса Бротто, делавшего своих картонных плясунов и говоривше
го о них совершенно так, как это сохранил для памяти поколений 
А. Франс.. .»1. 1 справді, в романі Анатоля Франса «Боги жадають» діє 
цей персонаж, якого В. Петров просто «покликав» у свою повість. 
Незвичний прийом... В. Петров не боїться оголювати деякі із засобів 
«художнього плетення» своїх творів як літературознавець.

Багато уваги в своїх статтях 1920-х років В. Петров приділяє зміні функції 
документа в літературній творчості, посилаючись при цьому на до
робок М. Костомарова, П. Куліша, В. Гюґо, В. Скотта, О. де Бальзака. 
Автентичний архівний акт стає найкращим засобом коментування 
провідних ідеологічних тез, що їх намагається розкривати пись
менник. В. Петрову імпонує в літературі пріоритет думки, навіть не 
так просто думки, як боротьби думок, змагання ідей, коментування 
цих змагань. Взявши за привід повість «Чернігівка» М. Костомарова,

1 Петров В. Екегарт //  ЦДАМЛМ України. — Фонд 234. — On. 1. — Од. зб. 96. —
Арк. 167-168.
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В. Петров доводить, що той «заперечує самий принцип роману. Від 
форми історичного роману він іде до нових форм б е л е т р и з о в а 
но г о, на підставі архівних матеріалів опрацьованого, і с т о р и ч н о 
го на рис у .  Отже, в галузі історичного роману, яків  інших творчих 
галузях, в половині ХІХ-го століття теорія художньої творчости до
ходить до самозаперечення, мистецтво деструкіується, особа авто
рова заперечується, мистець підмінюється дослідником, архівістом, 
особиста творчість архівними виписками й цитатами».

Так само й В. Гюґо в серцевину своїх творів ставить не суто літературні цілі, 
а завдання спеціальних історичних розвідок, обертає «свої романи 
в соціологічні трактати, в філософсько-політичні студії». «Він ці
нить документи як мистецький матеріял і документалізацію — як 
мистецький спосіб. Він переобтяжує свої твори документальними 
матеріялами, підпорядковуючи їх певним схемам. Документальну 
точність він сполучає з абстрактністю наперед розроблених схем. 
Він підносить документ на ступінь формули й схему на височінь до
кументу». В літературні твори В. Петров нерідко вставляє не тільки 
динамічні есеїстичні вкраплення, але й, по суті, наукові міні-тракта- 
ти. А в його наукових дослідженнях раптом виринають свіжі худож
ні образи. Цікаво, що М. Хвильовий, оцінюючи уривок з художньо
го твору В. Петрова «Романи Куліша», назвав його «програмовою 
статтею»1. Чим не «кентаври», що про них писав Ф. Ніцше1 2 своєму 
товаришеві Е. Роде? І чи не подібно виглядали цілі великі твори — 
той же «Романи Куліша» і «Аліна й Костомаров».

Сам В. Петров у бібліографії до автореферату своєї дисертації означив 
«Аліну й Костомарова» як студію: «До історії їх життєвих взаємин» 
(ще один «кентавр»?), що загалом вельми характеристично. Для 
нього, як і для письменників, про яких ішлося вище, літературний 
твір скидається на шахову композицію. Придивіться до їхніх геро
їв. Адже вони практично не змінюються протягом розвитку сюже
ту, несуть у собі задану письменником функцію, і він рухає ними як 
холоднокровний гросмейстер, якого не цікавить імовірне психоло
гічно характеристичне заглиблення в образ «фііур», у злети й бунту
вання їхніх душ. Він подібно до вже згадуваного Моріса Бротто, про 
якого детальніше мова буде попереду, виготовляє своїх «картонных 
плясунов». Його ваблять насамперед вигадливо вибудувані, навіть 
сконструйовані «життєві взаємини» героїв. Бо вони — як Комаха- 
Серафікус: «він здавався абстрактним, вигаданим, безплотним»,

1 Хвильовий М. Кричуще божество // Пролітфронт. — 1930. — № 1. — С  66.
2 «Наука, мистецтво і філософія ростуть тепер у мені в такому тісному переплетен

ні одне з одним, що колись я неминуче в тяжких пологах приведу кентаврів». Цит. за: Сло- 
тердайк П. Мыслитель на сцене. Материализм Ницше //  Ницше Ф. Рождение трагедии, или 
Эллинство и пессимизм. — М.: Ad Marginem, 2001. — С. 564.
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«абстракцією й фікцією», «дерев'яна маріонетка»1. Це збігається 
з характеристикою В. Петровим героїв Віктора Гюґо: «це вуособлен- 
ня певних абстрактних логічних понять, це певні алегоричні фікції, 
персоніфіковані принципи». Вони не знають власної історії, вони 
лицедіють, немов маріонетки у відведеній їм ролі. Як сказав сам ав
тор «Доктора Серафікуса» про одну зі своїх героїнь: «В житті Вер 
була одночасно акторкою й собою. Вона грала себе.. .»1 2. У житті ж ін
шого помітного персонажу — з повісті «Без ґрунту», Линника, домі
нантним виступає «навмисне й свідоме бажання робити все напере
кір, прагнення гри за=для гри»3. Цікаво, що в журнальному варіанті 
повісті В. Домонтович м'якше окреслював у своєму герої оцю ігрову 
функцію його поведінки: «навмисне й свідоме прагнення робити все 
наперекір, бути або принаймні здаватись оригіналом»4. Як бачи
мо, готуючи твір до книжкового видання, автор наголосив показну 
осмисленність дії літературного персонажа, а якщо там і проглядав 
вияв емоції, то у витонченому спрямуванні раціо. «Коли Толстого 
й Достоєвського цікавила людина, — резюмує В. Петров, — то Вікто
ра Гюґо цікавила діялектика соціяльних антагонізмів, втілених в по- 
няття-образи». Дійові особи чи то «Людини, що сміється», чи «Ша
греневої шкури», чи «Чернігівки», чи «Чорної ради», а чи й, скажімо, 
«Доктора Серафікуса» або «Без ґрунту» є насамперед виразниками 
свідомо окреслених автором абстрактно-логічних понять, «це певні 
алегоричні фікції, персоніфіковані принципи». «Геннекен закидає 
Вікторові Гюґо схематичну спрощеність психології дієвих осіб; тим- 
часом ця оголена схематичність людської душі, логічна ствердже- 
ність людини як носія тільки однієї характерної риси — зради, змис- 
ловости, чистоти — є наслідок і висновок загальної методи Віктора 
Гюґо. Це не є хиба, це є принцип, переконання, система».

Подібну систему не лише аналізував, а й приймав В. Домонтович — немов 
прикладну теорію, в руслі якої треба рухатися. Тому він із легкістю 
перефразовує, а то й копіює інших письменників, дублює їхніх геро
їв, їхні сюжетні закрути. Для нього світова література — така ж ре
альність, як і буття людини та суспільства. «Шлях не вів нікуди, абож 
він вів лише в ту умовну реальність, що її творить мистецтво, на
даючи більшої вірогідности нашому повсякденному існуванню», — 
означив свою візію В. Петров. Він живе в цьому світі, раціоналіс
тично розкладає його, осмислює не так характери, як зв'язок подій. 
Його не цікавить послідовність слів, уся увага — на послідовності

1 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — Мюнхен: Українська трибуна, 1947. — С. 31 ,13 .
2 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — Мюнхен: Українська трибуна, 1947. — С. 57.
3 В. Домонтович. Без ґрунту. — Реґенсбурґ: Видання Михайла Борецького,1948. — С. 67.
4 В. Домонтович. Без трушу //  Український засів. — 1942. — Ч. З, грудень. — С. 38.

42



одуховлення цього «іншого» світу, який (і тільки він!) протистоїть 
знедійсненню, ентропії «обоження» людини. Проникаючи в єство 
витвореного, самодостанього, самоцінного світу культури, В. Петров 
декларує, що мистецтво XX століття вже не виходить із безумовно
го «принципу визнання об'єктивної даности природної дійсности», 
а твориться «за внутрішньою логікою тканини оповідання», вже поза 
строгою відповідністю до реалій життєвих обставин. На прикладі 
оповідань Ігоря Костецького він обстоює, подобається це комусь чи 
ні, «принципи побудови нового образу т е х н і ч н о г о  світу, який не 
має нічого спільного з тим образом ф і з и ч н о г о  світу, який існу
вав досі». Сучасного письменика, за В. Петровим, мало обходить і те, 
що про щось уже писано іншими, він творить свій паралельний ху
дожній світ. У статті «Лісова пісня» В. Петров пояснює принцип ду
блювання літературних постатей, порівнюючи драму Лесі Українки 
з Гавптмановою п'єсою «Затоплений дзвін», причому пояснює, що 
подібність головних героїнь обох творів лише позірна, бо «у межах 
тих же самих стилістичних і сюжетних варіяцій Леся Українка образ 
Мавки розвинула у протилежність образу Раутенделяйн». Критик 
показує, як фольклорний матеріал трансформується в різних куль
турах у суто літературну свою іпостась, що було визначальним для 
В. Петрова, коли мову вести про процес «олітературення» україн
ського письменства, відходу від виконання невластивих художній 
творчості функцій.

Автономність мистецтва, його самодостатність, якщо хочете, «мистецтво 
заради мистецтва» — ось що є провідними теоретико-літературни- 
ми ідеями В. Петрова в цій площині, хоч він їх ніколи не артикулю
вав у саме таких визначеннях. Найопукліше це він показав у циклі 
статей про «проблеми великої літератури». Порівняння П. Куліша 
з Л. Толстим, Т. Шевченком, А. Рембо, М. Гоголем приводить до су
ворого висновку про автора «Чорної ради»: «Йому не бракувало ні 
таланту, ані середовища; йому бракувало одного: певности себе як 
митця (курсив мій. — В. Б.». Надто багато позалітературних завдань 
він ставив перед собою, писав В. Петров ще в 20-х роках: «парламен
тарій без парламенту, лідер без партії, громадський діяч без трибу
ни, журналіст без журналу, людина великих планів і великих під
приємств без матеріяльної бази»...

Гадаю, що саме інтенсивне дослідження фольклору дало В. Петрову ключ 
до глибокого розуміння народження власне літературного проце
су, зосібна — українського. На відміну від народницьких поглядів, 
за якими етнос розглядався як позаісторична даність, а народ ото
тожнювався виключно з селянством і українське письменство поці
новувалося насамперед за те, наскільки точно воно копіювало на
родне рустикальне життя, Петров наполягав на потребі виходити за
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ці обмежені рамки. «В цій "класовій", селянській системній теорії 
Куліша мистецтво деструктується, мистець підмінюється етногра
фом, записувачем, а мистецтво етнографією», — резюмує В. Петров 
у 1926 р. А в листі 1949 р., про який іще йтиметься далі, В. Петров 
писав Л. Лиману: «Єфремов в своїй "Іст[орії] Письменства" сказав, 
що "чистоту мови" він ставить в основу всіх своїх літературознавчих 
й істориколітературних оцінок. Народ це є його мова, література це 
є мова. Народницькій концепції народу й літератури протилежну 
концепцію висловили Дм[итро] Чижевський і особливо чітко, навіть 
з викликом Євген Маланюк. Шкода, що сприводу виступів останніх 
Євг[ена] Фил[имоновича] ніхто не висловився».

Треба відзначити, що в своїй безкомпромісній боротьбі проти народниць
ких поглядів В. Петров насамперед і послідовно виступав проти епі
гонів того прогресивного руху 40-60-х років XIX століття, найавтори
тетнішими представниками якого були для нього П. Куліш і М. Кос
томаров. Його запереченню підлягали не тільки «списателі» типу 
катеринославського А. Кащенка, чи емігрантського М. Брика, чи по- 
революційне «плужанство» і «просвітянство», чи офіційно підтри
муване в роках 1930-х псевдо-антиєфремовське неонародництво ра
дянського штабу а-ля П. Колесник, Є. Шабліовський та ін ... Він різко 
виступав і проти серйозних діячів української культури, як С. Єфре
мов, наприклад,1 з його повстанням за чистоту фольклорно-патріо
тичного «лубка»1 2 («как-будто неловко: демократическая, "мужиц
кая" в лучшем значении этого слова литература и вдруг символизм, 
декадентство», відомий закид С. Єфремова молодому українському

1 Хоча В. Петров віддавав належне С. Єфремову як літературознавцю, котрий бага
то зробив для розвитку українського письменства (див., наприклад, перший варіант статті 
«Українська інтелігенція — жертва большевицького терору»). Загалом В. Петров, попри свій 
раціоналістично-ригористичний стиль поводження з людьми, завжди цінував талант. І в не
крологічному тексті він відточеними формулюваннями вмів окреслити значення великої лю
дини: «В науці Д. І. Яворницький був, мабуть, одним з останніх представників того історич
но-романтичного гоголівсько-костомарівського напряму, що цінить в історичному матеріалі 
локальне забарвлення й живе відчуття і особистому переживанню надає таку саму цінність, 
як і історичному документу та науковому факту» (Петров В. Пам'яті акад. Д. І. Яворницького 
// Вісті АН УРСР. — 1940. — № 7-8. — С. 109.). Але епоха скінчилася. Все інше — вже епігон
ство. І тут Петров послідовно нещадний у своєму несприйнятті й неприйнятті.

2 Треба сказати, що боротьба за «ідеологічну цнотливість» української літератури яко 
суто мужицько-демократичної тривала чи не все двадцяте століття, а почасти її адепти зри
ваються дискантом і донині. Кумедний «жарт» було вчинено над статтею В. Петрова «Лісова 
пісня» у «фототипічному» перевиданні творів поетеси в Нью-Йорку Спілкою Тищенко та 
Білоус 1954 року (з дванадцятитомника 20-х років, підготовленого переважно «неокласика
ми» під загальною редакцією Б. Якубського). Останній розділ статті був просто-напросто за
тулений чистим папірцем при перефотографовуванні, аби тільки читач не дізнався, що літе
ратурознавець В. Петров говорив (о жах!) про марксизм Лесі Українки, поєднуваний (який 
сором!) з ніцшеанством... Цікаво, що в подальших передруках статті (ї. Костецький, 1966; 
В. Агеєва, 2002) ця її частина не була поновлена — звісно, через інші, хоч і різні, причини.
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модернізму1). В. Петров завжди розумів непроминальну цінність 
звертання до народних джерел, проте не простого звертання-наслі- 
дування, а піднесення народнопоетичних скарбів на літературний 
рівень, вигранювання їх літературно. У статті «Проблема Олеся» 
(1946) він це конкретизує в іменах: «Значення Олеся в українській лі
тературі можна порівняти зі значенням Котляревського. Що зробив 
Котляревський? Іван Котляревський запровадив до літератури семі
нарську поезію в усій її характерній жанровій і м о в н і й  відміннос
ті. Олесь запровадив альбомну, романсову, революційну, студент
ську, взагалі інтелігентську, ту поезію й таку, що доти в українському 
письменстві лишалася поза межами громадського визнання». Цієї ж 
проблеми він торкається в доповіді, а потім і публікації «Проблеми 
літературознавства за останнє 25-ліття (1920-1945)» (1946), підкрес
люючи подиву гідну оригінальність і барокову пишність української 
мови Григорія Сковороди. Ю. Шевельов згодом довів, що то не була 
тяжка і схоластична мова, як то часом уявляється сучасному чита
чеві: «Власне, писання Сковороди, а особливо його (нелатиномовні) 
листи, повинні насамперед розглядатись як документи розмовної 
мови освічених кіл Слобожанщини в останній третині XVIII ст.»1 2. 
Але Петров замірюється навіть на народницьку ікону — Кобзаря! 
«"Варшавське" видання творів Шевченка під редакцією Павла Зай
цева (за участю Дм[итра] Чижевського, Є. Маланюка та інших) було 
спробою показати не народницького, а "бароккового" Шевченка, 
Шевченка не як селянського, а як європейського письменника».

І фактично вже в 1946 р. В. Петров виклав ключовий аргумент, чому Гого
ля слід відносити до української культурної традиції (у притаманній 
йому манері — не пояснюючи, наче роблячи влучний постріл, після 
якого не дискутують): «Що мова Гоголя є типова українська барок- 
кова мова, це стало нам ясно». Петров так само постійно наполягав, 
що українська література повинна вийти поза межі регіоналістич- 
ної замкненості (як тематично, так й ідейно та мовно), зійти із суто 
етнографічно-фольклорної площини, перебороти усно-поетичну 
традицію, заперечити її заради нової якості. Тільки таким чином 
можна досягти світових вершин письменства.

Чи не першим на цю стезю в українському контексті став Григорій Сковорода, 
творчістю якого з юності захопився В. Петров. Ще в 1920 р. він друкує 
свою першу працю в цій ділянці: огляд «Література про Сковороду»

1 Цікаво, що найдетальніше і найглибше В. Петров аналізує колізію протиборства на
родницьких і модерністських тенденцій в українській літературі переламу XIX і XX століть 
у художньому тексті — романі «Без ґрунту».

2 Шевельов Ю. Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди //  Записки На
укового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. — Львів, 2000. — Т. ССХХХІХ. — 
С. 210.

45



// Книгарь. -  1920 -  № 1-3 (29-30). -  Стовп. 15-24. Тоді ж (9 бе
резня 1920 р.) він укладає угоду з видавництвом «Друкар», за якою 
зобов'язується подати рукопис книжки «Нарис про Сковороду». На
мір цей не було реалізовано, хоча В. Петров опублікував у 20-ті роки 
шість статей про творчість і особу українського мислителя і письмен
ника. З них найконцептуальнішою можна вважати розвідку «Теорія 
"нероблення" Григорія Сковороди» (Життя й Революція. — 1926. — 
№ 4. — С. 49-55). У ній автор розкривав філософське підґрунтя від
сторонення Сковороди від «злоби дня», від матеріального складника 
людського буття, його проповіді «опрощення» як життєвої домінан
ти. Доповнюючи розуміння теорії «нероблення» з боку деяких до
слідників (наприклад, Д. І. Багалія) як Сковородиної проповіді по
треби внутрішньої роботи серця, науки самозаглиблення, В. Петров 
наполягає на тому, що вона випливає з неґації держави, суспільства 
та власності й зумовлена не просто особистими рисами Сковоро
ди, а й великою мірою тогочасними суспільними обставинами. «На 
місце давнього національно-державного ідеалу України ХУІП-го віку 
з позитивним відношенням до світу, — писав В. Петров у розвідці 
"Особа Сковороди", — Сковорода висунув ідеал світонегатизуючий, 
ідеал відмовлення од державности, батьківщини, родини, приватної 
власности, шлюба, грошей. Як ап[остол] Павло під час руїни Єруса
лима виголошував "Не имамы бо здЬ пребывающаго града, но гря- 
дущаго взыскуем", так і Сковорода відродив у XVIII-м віці апокаліп- 
тичні настрої містичного відмовлення од граду "здЬ пребывающаго". 
Його неробота, його умалення, відмовлення од amor rerum, од при
ватної власности, од amor loci, од шлюба, його почуття себе як ман
дрівника, — всі ці ідеї й настрої Сковороди, що так відповідали ідеям 
і настроям Павла, Філона, Плотина й Авіустина, не були чимось ви
падковим і чисто-особистим, але находились у зв'язку з тим історич
ним становищем, в якому опинилась тоді Україна».

Звідси тягнеться неодноразово акцентована в майбутньому В. Петровим 
концепція «безґрунтянства» — у філософському сенсі — як пози
тивного рушійного моменту: «Розірвавши з суспільством, не почу
ваючи себе зв'язаним жадними нормами й традиціями, не маючи 
під собою певного ґрунту й обов'язків, він ішов у безмежність, у віч
ність, у нікуди, — стверджує В. Петров про "людину без-ґрунту", 
як він називав Г. Сковороду. — Він не боявся доходити до останніх 
висновків і не зупинявся перед тим, щоб купувати вишукане ціною 
гіперболічних неможливостей. Він не вагався ствердити, що нікчем
ні — досконалі, що міра людської досконалосте — міра нікчемнос
те. Що людина нікчемніш і для суспільства непотрібніш, тим дос
коналіш у своїй самотній самозамкненості» («Теорія "нероблення" 
Гр. Сковороди»). Примат самопізнання, відречення від «обоження»
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тимчасового, неприйняття «земного» як мети — ось на чому робить 
наголос В. Петров у своєму трактуванні Г. Сковороди. Варто забігти 
наперед, щоб побачити, як «теорія безґрунтянства» пульсувала в ху
дожній творчості В. Домонтовича. Адже і Комаха в романі «Доктор 
Серафікус» (написаний у 1928-29 рр., виданий 1947 р.), і Ростислав 
Петрович у «Без ґрунту» (1942-3), і навіть Зина в «Дівчині з ведме
диком. Неправдоподібні істини» (1928) — це люди без ґрунту в осо- 
бистісно вибудуваному для себе світосприйнятті такого стану, як би 
читач до них і до їхніх поглядів не ставився. Це було зовсім незрозу
міло в першій половині XX століття, хоч, правда, багато письмен
ників, мислителів, політичних діячів намагалися не так осмислити, 
як оцінити наслідки втрати ґрунту людиною, але в іншому аспекті: 
«Психологія людей з спустошеною душею, людей, що не відчувають 
грунту, що розірвали з народом, з батьками, з традиціями, І— ось 
проблема, що турбує, вабить і тягне до себе Куліша», — пише В. Пе
тров у статті «Вальтер-Скоттівська повість з української минувши
ни», порівнюючи з Кулішевим її розв'язання в гоголівському «Тарасі 
Бульбі», в «Гайнрих фон-Офтердинген» Новаліса, в Шевченковому 
«І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не 
в Украйні моє дружнєє посланіє»... Зіставляє він з ідеями Куліша 
й Сковородину проповідь ізольованої самоти, відірваності од зем
лі, безґрунтянства: «Сковорода шукав незалежносте в запереченні 
власности й ствердженні ідеї спільносте; Куліш теж шукає неза
лежносте, проте знаходить її не в негатизацїї, а в ствердженні влас
ности, в ствердженні хутірського дрібно-кріпацького господарства» 
(«Куліш-хуторянин»). Звідси специфіка Кулішевих ідеалів і геро
їв. В. Петров справедливо завважує, що Куліш проникливо схопив 
прототип «лишних людей» ще до того, як він став у центрі уваги 
російської літератури середини XIX століття. Перші спроби виявити 
Печоріних і Рудіних в українському варіанті допомагають зрозуміти 
громадські, соціальні й національні детермінанти, що зумовлювали 
появу й розвиток даного літературного типу вже в період раннього 
українофільства — з жорсткими й безжальними оцінками метастаз 
національної дегенерації (чого не спостерігаємо в літературі росій
ській). Ця тяжка проблема, справді, має особливу й тривалу для 
української дійсності й літератури ваіу. Назвати тут можна (спершу 
бодай за подібністю назв) такі різні й за ідеологічним спрямуванням, 
і за рівнем виконання тексти, як «Без ґрунту» (1928) Григорія Епіка, 
«Без коріння» Наталени Королевої (1936), навіть «Люди без ґрунту» 
(1954) Степана Бандери, і включно аж до досконалих зразків у твор
чості Григора Тютюнника та в «Самотньому вовку» Володимира 
Дрозда чи в «Святі останнього млива» Феодосія Рогового. І як тут 
не згадати й геніальні п'єси ще одного Куліша, Миколи, — «Мина
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Мазайло» та «Народний Малахій». І в усіх цих випадках ставлення 
до «безґрунтянства» — різко негативне, а то й просто нищівне. Тобто 
нічого спільного з баченням проблеми Григорієм Сковородою і так 
само В. Петровим-Домонтовичем. Пояснити цю природу «безґрун
тянства» у внутрішньому світі письменника спробував І. Костець- 
кий: «Блискучий мислитель, віртуоз у любомудрстві, яке йшло само 
з себе, отже не мало ґрунту, тобто остаточного плаского висновку, 
він якимись затаїнами своєї істоти підозрівав, що такий остаточний 
висновок може в природі існувати як не плаский і як з ґрунтом»1. 
Віктор Петров же, схоже на те, був ближчим до екзистенціального, 
неоцінного розуміння самого безґрунтянства.

Інша концептуальна побудова, яку молодий дослідник В. Петров виокрес- 
лює в світосприйнятті Сковороди, є «теорія hesychia, тиші, мовчаз
носте». Він не раз прикладає цю теорію і до власного життя, своєї 
творчості, й до діяльності близьких йому письменників. Лише в тиші 
відбувається робота серця, внутрішнє самопізнання й самовідкрит- 
тя. Почитайте листи В. Петрова до С. Зерової, де цей пошукуваний 
стан для нього виступає першочерговою цінністю й метою. Він пос
тійно підкреслює благо тиші:

«Остаётся пожелать немного: или же многого в малом — мира в мире 
и тишины... Как-то этого последнего особенно начал я желать те
перь, когда переступил через шесть десятков всяческих многоликих 
новых годов.

И всё же самый лучший для него лик — тишина» (від 28 грудня 1954 р.).
Два місяці перед цим посланням В. Петров підкреслював сокровенність 

цього за своєю сутністю інтимного почуття: «.. .а тишина эта зависит 
от самого себя, а не от чего-либо внешнего» (від 26 жовтня 1954 р.).

Зрештою, зауважмо, як 1924 року в доповіді про поезію та світосприйнят
тя Максима Рильського В. Петров виставляє спрагу тиші наріжною 
умовою істинної поетичної творчості. Він навіть терміни вживає 
такі ж, як і Сковорода: з античності — давньогрецьке f]<jvxux і ла
тинське hesychia. Та й оте «Втечу од бур, огнів і завірюх» Рильського 
з його «Другого рибальського посланія, зовсім не до рибалки адре
сованого», присвяченого Віктору Петрову... Подібні ж мотиви зву
чать у збережених в архіві й опублікованих В. Корпусовою нотатках 
В. Петрова про І. Тургенева, а також в аналізі В. Петровим худож
ньої аури В. Гюґо, П. Куліша. «Тиша — прикмета добра; "зло гомо
нить", — зокрема, повторював він за Кулішем, аналізуючи "теорію 
культурництва" в його листуванні. — А тому добра не видко; — за 
повсякденним галасом буднів його важко побачити й почути. Воно

1 Костецький І. Фрагмент про В. Домонтовича //  Україна і світ (Ганновер). — 1953. —
Зошит 10-11. — С. 50.
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по той бік лихого галасу життя. У месіяністичне народництво Кулі- 
ша вноситься певний момент заперечення й негатизації; його іде
ологічні побудування обертаються в пасивне споглядальне сково- 
родинство». Проте нас не повинні водити в оману слова «пасивне», 
«споглядальне» і подібні їм. В. Петров у доповіді про М. Рильсько
го ще 1924 року говорив про активну функцію hesychia: «діяльність 
тиши, безмовности» (курсив мій. — В. Б.). Те саме він бачить у літе
ратурному подвижництві полум'яного борця з радміщанством та 
тупим неуцтвом: «Хвильовий став на бік тих, які, з зневагою одкида- 
ючи "масовізм" і провінціялістичне просвітянство, захищали ідею 
високої, на європейський рівень знесеної, індивідуалізованої куль
тури. Він приєднався до тих, що прагнули гірських верховин думки, 
де панує тиша (курсив мій. — В. Б.) і звідкіля одкривається відстань 
якнайширших у часі й просторі масштабів». !

Цікава оцінка, особливо якщо зважити на одне явно несправедливе суджен
ня М. Хвильового. В полеміці з панфутуристами, які в «Аванґард- 
альманасі» опублікували уривок з роману В. Петрова про П. Кулі- 
ша — «Мовчуще божество», М. Хвильовий уже самцм заперечуваль- 
ним перефразом у назві своєї, надрукованої в офіціозній газеті й пе
редрукованої в кількох виданнях (зокрема в «Пролітфронті»), різкої 
статті «Кричуще божество»1 ідеологічно «знищував» його автора.

А цей уривок завершується таким значущим для В. Петрова пасажем: «Піс
ля півдня. Лежати на землі, дивитись на небо й думати. Навколо 
й на душі божественна спокійна байдужість всепізнаности й всепев- 
ности... Та переповненість думками, та мудрість, що вища від слів, 
що вже не знає слів, що її не можна виявити в словах. Тільки мовчаз
ність може бути варта цієї мудрої насичености буттям і думками»1 2. 

Проте тиша, мовчазність — не апріорі прикмета добра. Поламає мільйони 
людських доль війна, і В. Петров як найбільшу трагедію людства фік
сує зміну світосприйняття: «І коли знов повстає тиша, — писав він 
про апокаліптичні травми людності від організованої нею ж бійні, — 
організм здригається од її поштовхів, перенапружені нерви чекають 
нового вибуху. У людини більше немає довір'я до тиші» («Наш час, 
як він є»). Але це ще в майбутньому. Поки що ж В. Петров осмислює 
бачення цих проблем Сковородою...

Концептуальні тези про безґрунтянство та потребу hesychia слід розгля
дати як складники філософської доктрини Г. Сковороди — в кон
тексті «нероблення». Сама ця «теорія» є, можна так припустити,

1 Хвильовий М. «Кричуще божество». (З приводу однієї небезпеки) // Комуніст. — 
1930. -  27 січ. -  С. 4.

2 Петров В. Мовчуще божество //  Авангард-альманах пролетарських митців нової ге
нерації. — 1930. — №-а. — С. 27.
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епатажним підкресленням блага нерозривності з природою. Як 
у тому ж «Посланії...» М. Рильського:

...Там золотий карасик 
Обманює плескоголових щук,
Там по воді перебіга паук.
Тож не дивуй, що — стомлений без праці —
Смиренно утікаю, мов Горацій,
На вогкий шовк родимих берегів,
Де я зростав, де слухали мій спів 
Лелеки й чаплі — не панфутуристи,
Де тепле небо і повітря чисте,
Де комарі танцюють угорі,
Де мислі теж легкі, як комарі.

Сковорода вірив, що його непродукційність («живите, как птицы небесные») 
є шляхом до богоуподіблення, і свою вимогу нероблення ототожню
вав з вимогою обоження. А це вже виглядало занадто для країни, яка 
будувала новий казарМений лад і відбирала право людей на власне 
сумління! Релігією, богом ставала виключно комуністична ідеологія. 
На публікацію статті В. Петрова про теорію «нероблення» Сковоро
ди не забарилася, можна сказати, офіційна (від влади) реакція П. Пе
леха1 — показово-симптоматичний знак, який означав, що наукові 
дискусії середини 20-х років закінчено і гору бере пласка, одновимір- 
на ідеологія. У цьому ж числі «Життя й Революції» В. Петров різко 
й уїдливо відповів П. Пелеху, і на цьому «суперечку» закрили1 2 з. Влас
не, і Петров припинив публікації своїх праць про Сковороду. Прав
да, наступного року вийшла друком його стаття «До характеристики 
філософського світогляду Сковороди (Вчення Сковороди про мате
рію)», проте вона була подана до друку ще перед владним окриком 
тов. Пелеха. Деякі дослідники чомусь угледіли в цій статті ледь не

1 Пелех П. Теорія праці Сковороди і псевдо-Сковородина теорія "нероблення" Петро
ва» // Життя й Революція. — 1926. — № 8. — С. 55-63.

2 Однак, треба зазначити, В. Петров, не посилаючись на Сковороду, ще раз підкреслив 
ці ідеї у статті, присвяченій драмі Лесі Українки: «Для "Лісової пісні" характеристичне оце 
заперечення пожадливого й хижого власництва, антиутилітаризм, проповідь нероботи, не- 
гація корисности і як позитивне розв'язання проблеми — романтична наука "тримати згоду
з природою"». «Природа, — проголошує Новаліс, — не хоче бути виключною приналежніс
тю окремої людини. Обертаючись у власність, вона стає злоякісною отрутою, що жене спо
кій та викликає небезпечне бажання захопити все у владу власника; бажання власности веде 
за собою незліченні піклування й безглузді пристрасті. Природа таємно підриває ґрунт під 
ногами власника і хутко ховає його у розкритій безодні для того, щоб перейти в инші руки; 
таким чином природа посіупінно задовольняє своє бажання належати всім» (Гайнрих фон 
Офтердінген).
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ідеологічний «прогин» автора, мовляв, «в ній розглядувано пробле
му, що знаходилася в річищі марксизму — вчення про матерію»1. 

Проте ця стаття демонструє проникливе й об'ємне розуміння Петровим 
позиції Сковороди щодо існування матерії. За визначенням остан
нього, матерія вічна: Materia aetema est. Цим твердженням він не ви
знавав теорії біблійного креаціонізму, але й зовсім не ставав на пози
цію матеріалістичного монізму, що намагалися довести тоді адепти 
суто ідеологічно тлумаченого марксизму. Сковорода послідовно за
стосовує діалектичний антиномізм, принцип поєднання протилеж
ностей у кожному явищі, «повсякчасне намагання бачити скрізь і за- 
всіди "двоє". Схиляючись із своїм твердженням про вічність матерії 
до матеріялістичної й моністичної концепції, він розкладає ці по
няття на їх протилежності. Моністичну позицію він зраджує задля 
дуалістичних проголошень, а визнання вічности матерії він;усклад
няє тим, що висуває н е г а т и в н е  розуміння матерії». Уявлення Ско
вороди про вічність матерії не наближує його філософську систему 
до матеріалізму, бо свою теорію він асоціює з ученням Платона про 
матерію як ірреальне.

«Матерію Сковорода характеризує, — пише В. Петров, — як небуття, ніщо, 
як порожнє, безвидне й безформенне, як просторінь і місце, де 
з'являються ідеї, як те, що набуває форм, тобто, инакше кажучи, 
дає типову платонічну характеристику матерії», тобто матерія для 
нього вічна тінь вічної ідеї. Дуже сміливий, як на той час, висновок. 
Д. Чижевський, характеризуючи сковородинське уявлення про ма
терію як суто платонівське, розпочинає параграф «Матерія» у книзі 
«Фільософія Г. С. Сковороди» словами: «Сковорода означує матерію 
та ввесь матеріяльний світ поперше суто негативно. Хоч він ніде не 
викладає своєї науки про матерію як повної цілісної системи думок, 
ми зустрічаємо в нього таку безліч окремих означень, що є в певному 
сенсі одностайні щодо їх сенсу, що науку Сковороди про матерію сха
рактеризувати неважко»1 2. І робить примітку: «До цього параграфу 
вказую на прегарну працю В. Петрова в "Записках історично-філо
логічного Відділу УАН", XIII-XIV»3. До речі сказати, ця проблемати
ка не була для дослідника лише заглибленням в античну філософію 
і з'ясуванням її впливу на світогляд українського філософа ХУШ сто
ліття. Ми ще матимемо нагоду побачити, як на цій концептуальній 
основі буде зінтерпретована криза мистецтва середини XX століття.

1 Ульяновський В. «В пустелі мені з'явився біс», або про темну мантію Віктора Петрова 
// Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 1-2. — С. 188.

2 Чижевський Д. Фільософія Г. С. Сковороди /  Праці Українського Наукового Інститу
ту. -  Варшава, 1934. -  Т. XXIV. -  С. 60.

3 Там само; Див. також: Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди /  Підготовка тексту, 
мовна редакція та вступна стаття А. Ушколова. — X.: Акта, 2003. — С. 137.
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Це була остання публікація В. Петрова про близького йому за духом філо
софа. У рукописах залишилися цілком закінчені праці «Особа Ско
вороди» (написана в 1920-21 рр.)1/ «Г. С. Сковорода. Спроба харак
теристики» (написана в середині 20-х років) і, разом з тим, обширні 
підготовчі матеріали до фундаметальної монографії «Антропологія 
Сковороди», роботу над якою автор припинив, незважаючи на те, 
що кілька розділів її було вже завершено1 2.

Згадані закінчені статті про Сковороду були опубліковані В. Ульяновським 
у 1995 і 2001 роках і передруковуються з автографа в цьому виданні. 
Перегукуючись між собою, аж інколи до текстуальних повторів, у су
купності вони подають широкоформатний портрет унікальної осо
бистості Сковороди — з перспективи 20-х років минулого століття. 

Отже, В. Петрову йшлося про світові вершини. А для цього треба було 
дивитися на народ не збоку, не відсторонено, а заговорити його ду
шею. Хоч якими літературно освіченішими були М. Костомаров 
і П. Куліш, однак здійснити цей прорив вдалося тільки Т. Шевченку. 
Перші керувалися теорією і наслідували видатні взірці, Шевченко 
творив усупереч усім чинним теоріям, з глибин своєї душі. Це по
слідовно в низці статей про творчість Шевченка розкривав В. Петров. 
Справжня література народилася з «Кобзарем». І навіть у своїй чи 
не найзаангажованішій політично праці «Тарас Шевченко як поет 
нації» (1946) В. Петров знаходить спосіб довести це:

«Український народ з усіх народів світу володіє такою книгою, в якій сам 
народ живе своїми власними почуттями. Це "Кобзар" Тараса Шев
ченка. Це книга не про народ, а книга наролу.

Між книгою й народом не стоїть жадний посередник. Не сторонніми очи
ма зовнішнього спостерігача відокремлений від народу письменник 
дивиться на народ, щоб своє слово стороннього спостерігача сказа
ти про цей народ: ні, народ сам з середини себе своє про себе каже 
слово».

Передпокладаючи свою ризиковану в тодішніх емігрантських обставинах 
тезу про необов'язковість прямого зв'язку між державністю і висо
тою мистецьких досягнень (так звана «проблема Ґотфріда Келле
ра»), тезу, яку він теоретично й на німецькому прикладі обґрунтував 
у статті «Історіософічні етюди», вже в брошурі «Тарас Шевченко як

1 Можливо, вже навіть назва цієї статті полемічно спрямована. Адже частина перша 
фундаментальної на той час праці академіка Д. І. Багалія, якого В. Петров величає автором 
«енциклопедії сковородознавства» і на якого й сам часто покликається, називалася точно так 
само. Проте В. Петров бачив філософа дещо інакше, ніж його сучасники. Тут йому близький 
був хіба що Д. І. Чижевський.

2 Детальний опис цього нереалізованого грандіозного задуму див. у вищезгаданій 
статті В. Ульяновського «В пустелі мені з'явився біс», або про темну мантію Віктора Петрова» 
(с. 188-189).
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поет нації» В. Петров окреслює її на українському матеріалі: «На ета
пі свого бездержавного існування нація існує своєю духовою культу
рою, — ось твердження, що його не повинен забувати ніхто з нас. І на 
цьому, бездержавному етапі свого національного існування україн
ський народ знаходить для себе творчий вияв свого духа в книзі Тара
са Шевченка, що зветься "Кобзар"». Ще раніше (1927) В. Петров писав 
про те саме в статті «Теорія "культурництва" в Кулішевому листуван
ні р. 1856-7»: «Коли гине держава, занепадає громадсько-політична 
самобутність нації, тоді відроджується в новому пишновеличному 
розквіті її культурна творчість. Цю думку, як провідну тезу, висловив 
Куліш у своїй статті в "Основі", присвяченій І. Котляревському».

Народилася велика література. Правда, її розвиток був ґвалтовно перерва- 
. ний. І довелося чекати мало не століття до нового «вибуху». «Що

правда, цей час, двадцяті роки [XX століття], — говорив В. Петров 
у доповіді "Сучасний стан української поезії" (1943), — не дали та
кого генія, яким був Шевченко, але той самий процес, що ми спо
стерігали в 40-х роках минулого століття, коли народ безпосеред
ньо через Шевченка й в Шевченкові виявив себе й пісню перетворив 
в поезію, цей самий процес ми спостерігаємо і в 20-х роках. З цього 
погляду характерна творчість раннього Тичини "Соняшних кляр- 
нетів" і "Плуга", де усна пісня стає, як і в Шевченка, усною піснею 
в індивідуалізованій творчості окремого поета. Справа йде не про 
елементи зовнішнього, формального наслідування народньої пісні, 
і не про фолкльоризм в поезії. Справа йде про завершувальні етапи 
в процесі історичного розвитку від пісні до поезії, від фолкльору до 
літератури. Справа йде про той історичний етап, на якому усна на
родна пісня в своєму поступовому розвитку виростає в поезію-піс- 
ню». Цей тонкий перехід завжди цікавив В. Петрова і як фольклорис
та, і як літературознавця. Так, аналізуючи поезію Олександра Олеся, 
яка розвивалася ніби й у ключі народницьких настанов, він чутливо 
зауважив сутність її модерності: «Традиціоналізм літературних об
разів у Олеся був проявом його антитрадиціоналізму»; «Олесь писав 
поезії й підносив поетичне слово вище за слово, записане з уст на
роду». Згодом, у'брошурі «Тарас Шевченко як поет нації», В. Петров 
окреслив значення Шевченка в процесі створення власне української 
літератури на етапі її вирізнення з фольклору: «В історії літератури 
ми знаємо твори, в яких мистецтво й народ становлять нерозчлено- 
вану єдність. В цих творах усна народно-поетична традиція почи
нає переростати в писемну творчість індивідуальних мистців». «На
родники» найважливішим вважали походження письменника, що 
й визначало тенденції його творчості (тому вони некритично, без
застережно й послідовно експлуатували саморефлексію Шевченка: 
«мужицький поет»); для кола «антинародників» насамперед важило
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естетичне спрямування митця. І через те В. Петров, не приймаючи 
означення «мужицький поет», солідаризувався з М. Зеровим в оцін
ці творчості Івана Франка, одним із найживлющіших джерел якої 
чільний «неокласик» називав «радісне відчуття свого мужицького 
кореня».

У полі уваги В. Петрова — український (у контексті європейського) преро- 
мантичний і романтичний рух кінця XVIII — початку XIX ст. З укра
їнських письменників його особливу уваїу забирають Леся Україн
ка, І. Франко, М. Костомаров, Г. Квітка-Основ'яненко, Т. Шевченко, 
П. Куліш. І останній — найбільше. Можливо, це особливе зацікав
лення спершу було викликане етнографічними студіями й етногра
фізмом прози самого Куліша, окрім, звісно, «європейства» його, що 
пролягало в руслі досліджень самого Петрова, в його спробах ро
зібратися у змісті й спрямуванні гострого конфлікту народництва 
й антинародництва в українській літературі. Колізію цю він уловив 
ще при розгляді історії української фольклористики, хоча відточе
но сформулює її сутність, обставини й розвиток у циклі статей уже 
в непідцензурні для нього сорокові роки. А тим часом, паралель
но до фольклористичної діяльності, він пише об'ємне дослідження 
«Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки. Життя. Ідеологія. Творчість» 
(1929)1. Цю роботу він і захищає як дисертацію для здобуття ступе
ня доктора історії літератури на засіданні «Комісії по присуджен
ню наукових ступенів при уповноваженому Головнауки в Києві» — 
головував академік О. В. Фомін, опоненти: академіки А. М. Лобода 
і В. М. Перетц. Захист відбувся 11 травня 1930 р. і пройшов, за свід
ченнями очевидців, зокрема М. Зерова1 2, добротно й переконливо. 
Виглядало так, що до В. Петрова завітав тріумф. Хіба міг він тоді 
уявити, що через 36 років, його, вдвічі старшого, сімдесятидволіт- 
нього вченого світового рівня, принизливо змусять знову захищати 
дисертацію (кандидатську!), бо нібито зіубилися документи про не
заперечний захист 1930 року? Що ж, перемоги вагітніють поразка
ми, за афористично-парадоксальним висловом самого ж  Петрова...

Дуже скоро свіжоспеченому доктору довелося виправдовуватися навіть за 
вибір самого об'єкта дослідження. П. Куліш із його європоцентриз
мом ставав шкідливим для радянської ідеології. Не рятувало й те, що 
у виданому того ж року художньому творі «Романи Куліша», який 
дослівно повторював добру частку дисертації (схоже, що це без
прецедентний випадок у літературі!), В. Петров уже віддає данину

1 Тільки в 1925-1932 роках В. Петров надрукував про П. Куліша вісімнадцять статей.
Понад 10 статей він опублікував і в еміграційний період.

2 Зеров М. Українське письменство /  Упорядник М. М. Сулима — К.: Вид-во Соломії
Павличко «Основи», 2003. — С. 1080.
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прямолінійним соціально-ідеологічним детермінантам особисто
го життя героїв. Л. Новиченко (правда, зі значної часової відстані) 
справедливо зазначав, що «Романи Куліша» В. Петрова — «значний 
крок назад від власної монографії про Куліша, де перед нами жива 
складність суперечливих пошуків письменника, але водночас і його 
визначні здобутки і де, в кожному разі, немає штучної натягуваної 
на нього умоглядної концепції»1.

Та й контекст тодішніх подій мав присмак трагічного фарсу. Зацькований 
ГПУшниками Микола Зеров, з яким у Петрова були близькі сто
сунки, змушений у «Пролетарській правді» (1930, 25 лютого) роз
каюватися в «Листі до редакції» за інкриміновані ідеологічні гріхи. 
Від 9 березня до 19 квітня 1930 р. у Харкові тривав судовий процес 
за сфабрикованою так званою справою Спілки визволення України. 
Так само зацькований Сергій Єфремов називає поіменно «учасни
ків» цієї «антирадянської терористичної організації», і серед них 
А. Кримського та В. Петрова. До речі, єдиних, кого чомусь (чомусь?) 
не притягли тоді до того «політичного процесу». В. Петров згодом 
визначить його сутність украй точно: «Це зовсім не був суворий про
цес проти людей, які вели активну політичну боротьбу проти уря
ду. Навпаки, це був процес тих, проти кого уряд вів боротьбу». Ак
центуємо, що зі списку С. Єфремова не покликано (навіть свідками) 
саме цих двох учених, дійових осіб ще одного політичного фарсу — 
публічного виступу В. Петрова проти А. Кримського (1928 р.). Об
ставини цієї акції досі не з'ясовані, а це дозволяє навіть припустити, 
що самого виступу й не було1 2, а якщо був, то, безперечно, здійсне
ний під тиском або під якоюсь незнаною нам загрозою. Хоча сам 
текст цієї ідеологічної інвективи існує навіть у двох варіантах3.

Але сьогодні виразно бачимо, що В. Петров вступив у якусь архіскладну 
й небезпечну «гру» і змагався практично до кінця життя. Це ризи
коване «протистояння» розпочалася, очевидно, десь від року 1928-го. 
Хто ж переміг у поєдинку? ГПУ чи письменник-інтелектуал? Текст, 
написаний В. Петровим про А. Кримського, справді, аж відразли
вий у догматично-вульгарній аргументації. Але якщо придивитися 
уважно, то в основній лінії своїх нападів на народницьку ідеологію,

1 Новиченко А. Родом з двадцятих... // Вітчизна. — 1 9 9 0 . №  11. — С. 149.
2 Своєрідним підтвердженням цього є напис Омеляна Пріцака, датований 4 люто

го 1940 р., на книжці «Путешествие Ибн-Фадлана на Воліу» (М.; Л., 1939): «Дарунок акад. 
А. Кримського, переданий мені з Києва у Львів проф. Віктором Петровим». Книжка ця збе
рігається у колекції О. Й. Пріцака в Науковій бібліотеці НаУКМА. Якби доповідь справді 
була виголошена, навряд чи А. Кримський підтримував би стосунки з промовцем...

3 їх детально проаналізовано. Див. Павличко С. Д. Віктор Петров проти Агатангела 
Кримського // Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела 
Кримського /  Вид. 2-ге. — К.: Основи, 2001. — С. 283-297.
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В. Петров ніде не розійшовся зі своїм баченням проблеми кризи кон- 
серваційних народницьких теорій з їхнім домінантним акцентом на 
мові простолюдина як єдиній першооснові й першоджерелі україн
ського письменства. Концептуальні побудови П. Куліша й М. Косто
марова (у радянських умовах В. Петров називав цей напрямок «істо
рично-романтичним»), безперечно, були продуктивними в другій 
половині XIX століття, але стали гальмом розвитку української куль
тури вже при початку наступного століття. Але цікаво й таке: виступ 
В. Петрова ніяк не зашкодив тоді А. Кримському, що в той час було 
рідкісним винятком із правил жорстокого винищення української 
інтелігенції. І чомусь ніде не вдається знайти слідів того виступу — ні 
в спогадах українських діячів тих років, ні в тогочасних хроніках по
дій. А, може, витончений гравець якимось хитромудрим маневром 
поставив своїх замовників у патову ситуацію, і вони не змогли зро
бити запланованого ходу?

...І тут раптом блискучий захист дисертації!
Та вже 6 серпня 1930 р. комісія з чистки апарату ВУАН несподівано визна

чає В. Петрову іншу долю: «Зняти з посади керівника Етнографічної 
комісії за допущення політичних вивихів та перекручувань як у своїх 
деяких працях, так і в деяких матеріалах комісії. Зважаючи на визнан
ня своїх помилок, а також зважаючи на його громадську активність 
за останній час, — залишити Петрова В. на некерівній посаді нау
кового робітника в Комісії етнографії»1. А ЗО вересня того ж року — 
фатальна кульмінація стосунків з Миколою Зеровим, пов'язана із 
Софією Зеровою, щось подібне до того, як він визначить в одному 
із своїх «кентаврів», «що в коханні це гра з крапленими картами»1 2...

Після пекельної межі 30-го року В. Петров на довгий десяток літ замовкає 
як письменник В. Домонтович. Він поступово відступає також від 
літературознавства, фольклористики та етнографії і якось природ
но входить у, здавалось би, нові для нього галузі науки — мовознав
ство й археологію. Щоправда, з'являється кілька його публікацій 
етнографічно-фольклористичного характеру з критикою так званих 
буржуазних теорій, що було знаком, атрибутом і вимогою для того
часного дослідника в СРСР, якщо він хотів лишатися в науці. Проте 
крізь штамповані, хоч подекуди з притаманною В. Петрову іроніч
ною граційністю висловлені, ескапади проти «буржуазних концеп
цій» читач діставав важливу інформацію про тенденції розвитку но
вітніх теоретичних поглядів за межами «единоправильного» методу 
радянської ідеологічної системи.

1 Цит. за Білокінь С. Довкола таємниці // Петров В. Походження українського наро
ду. — К.: МП «Фенікс», 1992. — С. 192.

2 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — С. 147.
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Звичайно, на зламі 20-30-х років Петров-літераіурознавець ще (ніби за 
інерцією, а швидше — за попередніми зобов'язаннями) друкує 
кілька статей: про творчість Лесі Українки, Віктора Гюґо, Миколи 
Костомарова, Миколи Гоголя... Але невдоволення діями вченого 
було очевидним: В. Петрову не дають дозволу на поїздку до Праги 
для участі в Першому Конгресі слов'янських філологів (6-13 жовтня 
1929 р.), куди він був запрошений. Загрозливі знаки набрали на
ступного року вже виразних форм. І В. Петров посилює свою «гру». 
Ви хочете про пролетаріат? Будь ласка. Пишучи про Лесю Україн
ку, він присвячує останній розділ статті обов'язковим «пунктам». 
«Який с о ц і я л ь н и й  сенс "Лісової пісні"?» — запитує В. Петров, 
і, нічтоже сумняшеся, відповідає: «Вол. Коряк так пише про "Лісо
ву пісню"». А далі цитати на улюблені теми цього критика... «Яке 
значіння може мати для сучасного читача, для пролетаріяту, для 
робітника й селянина Гоголь і йото творчість?» — знову риторично 
запитує В. Петров в останньому розділі статті «Петербурзькі пові
сті М. Гоголя». Прошу! «На це питання відповів А. В. Луначарський 
у своїй статті "Що вічне в Гоголі?", написаній у 75-ті роковини з дня 
смерті (Правда, 1927, № 52; Красная Газета, 1927, веч. вып. № 60)». 
І т. д. Ідеологічне алібі ніби забезпечене!

Подібними, але ще більш витонченими прийомами користувався В. Пет
ров і будучи розвідником — причому щодо діаметрально проти
лежних ідеологічних замовлень. Досить уважно прочитати його 
праці «Українська інтелігенція — жертва большевицького теро
ру» та «Тарас Шевченко як поет нації». До речі, це не лишалося 
непоміченим у середовищі української еміграції в Німеччині. Так, 
В. Чапленко, відвертий антагоніст В. Петрова, писав ЗО листопада 
1947 р. з Авґсбурґа в листі до В. Винниченка: «Є тут, наприклад, до
сить активний критик Ю. Шерех, людина освічена і розумна, але 
нещодавно я довідався (від нього особисто), що він вірить ... у чудо1.

1 Пригадуєте, про чудо писав і близький на еміграції до Ю. Шевельова В. Петров? Пи
сав неодноразово і різноаспектно.

«Емоціоналізм цінить Сергій Єфремов. Він цінить почуття: обурення і гнів. Ми ж ці
нимо також і думку. Не лише віру в чудо, в те, що в і д к і л ь с ь  візьметься міць шалена і гімн 
побіди заспіває невільна сторона, але й велику тверезість» («Проблема Олеся»).

«Поэт А[нны] А[хматовой] не призванный к изобличению, пророк П[ушки]на, не 
пророк изгнанный и поруганный, как у Л[ермонто]ва или мистически проникший в тайну 
природы вселенной, открывшейся ему как любовь, подобно А. Толстому.

Для этих уже все свершилось, все исполнилось, для нее же "чудо" еще не сверши
лось» (ЦДАМЛМ України. — Ф. 243. — On. 1. — № 90. — Арк. 61).

«Віра горами рухає. Це ніяка фраза. Це той шлях, що його пропонують людству 
християнство й церква. Людина майже нічого не зробила, щоб розкрити свої духові сили. До 
розкриття деміургічної тайни природи людина підійшла раціонально і фізично. Вона зігно
рувала ірраціональні шляхи. Вона зігнорувала чудо. Людину, як пророка. Святість» («Хрис
тиянство й сучасність»).
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Є Віктор Петров (Домонтович), але він пише так, як цього вимага
ють замовники»1.

У 30-ті роки «гра» ставала дедалі ризикованішою...
Деякі дослідники життя В. Петрова часом навіть прикидали, чи не вибрав 

він у той трагічний час безпечнішу професію, маючи на оці насампе
ред археологічні дослідження. Можна поставити під сумнів безпеч
ність будь-якої діяльності українського інтелігента під більшовиць
ким диктатом, хоча, звісно, така «самоохоронна» версія професій
ного перетворення має право існувати, принаймні як припущення. 
Але якщо уважніше придивитися, то ми побачимо, що до цих змін 
В. Петрова насамперед вела логіка його наукового самовдосконален
ня та пошук відповідей щодо кардинальної проблеми, яка протягом 
усього життя хвилювала вченого, — етногенез слов'ян та походжен
ня української нації. Саме він ще з 20-х років послідовно дотриму
вався принципу дослідження палеоекологічних і палеогосподарчих 
проблем крізь призму і природу виробничо-суспільної практики як 
основи розвитку родового колективу1 2. Безперечно, потебнянська тео
рія тут була творчо осмислена й оригінально застосована. Причому 
вчений послідовно дотримувався підкреслено матеріалістичного під
ходу до вивчення природи й еволюції мов. Ще в ранній, здавалось би, 
суто «технологічній» статті «Місце фольклору в краєзнавстві» (1925) 
В. Петров чітко означив свою стартову дослідницьку позицію, з якої 
він виходив не лише у фольклористиці й краєзнавстві: «Основа гро
мадського життя — це трудова діяльність людей, а тому виробничі 
процеси й повинні лягти в основу краєзнавчої роботи». Можна ска
зати, що молодий дослідник працює в річищі Марксового розуміння 
зв'язку ідеального і матеріального: «Ідеальне є не що інше, як мате
ріальне, пересаджене в людську голову... У Гегеля діалектика стоїть 
на голові. Треба поставити її на ноги, щоб розкрити під містичною 
оболонкою раціональне зерно»3.1 В. Петров у своїх дослідженнях від-

> давав перевагу твердому стоянню на ногах...
Як у двадцятих роках В. Петров не цурався чорнової роботи, збираючи, упо

рядковуючи, систематизуючи, класифікуючи «сирий фолкльорний

1 Лист В. Чапленка до В. Винниченка з Авґсбурґа від ЗО листопада 1947 р. — Бахме- 
тьєвський архів у Колумбійському університеті (США). — Фонд В. Винниченка. — Box 20.

2 Див. такі праці: Петров В. До проблеми передкласового суспільства. [Підсічне хлі
боробство в Східній Європі] І І Наукові записки Інституту Історії Матеріальної Культури АН  
УРСР. — К., 1934. — Кн. 1. — С. 183-203; Петров В. К патеонтологии слова «ляда», «ляди
на» (land) //  Язык и мышление. — М.; Л., 1936. — Кн. 6-7. — С. 43-47; Петров В. Мова й іс
торія матеріальної культури (До постави питання про семантичні зв'язки- в мові родового 
суспільства) //  Наукові записки Інституту Історії Матеріальної Культури АН УРСР. — 1937. — 
Кн. 1. -  С. 85-107.

3 Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. — С. 23.
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матеріал», так і віддавшись професії археолога, він не став просто 
кабінетним ученим, а майже до кінця життя не припиняв активної 
участі в експедиційних польових дослідженнях, попри вік і проб
леми зі здоров'ям. Хоча з другої половини 50-х років він уже вий
шов на високий інтегрально-теоретичний рівень досліджень, виві- 
ряюючи свої археологічні концепції лінгвістичними, історичними, 
фольклористичними та етнографічними даними. Бо тільки такий 
комплексний підхід давав змоіу розв'язувати найскладніші питання 
розвитку людської цивілізації. Вражають результати розкопок, де 
він був промотором, головною особою, не зважаючи на формально- 
офіційну посаду в експедиції. У 30-ті роки він вивчає археологічні 
пам'ятки первіснообщинного і феодального періоду, тобто від три
пільської культури до Київської Русі. Працюючи на широкій тери
торії практично всієї сучасної України — від Дунаю й Прута до Дін
ця, від Тетерева й Стрия до Чорноморського узбережжя — В. Пет
ров послідовно й систематично вивчає поселення та могильники 
в їх синхронній і діахронній співвіднесеності. Ще в 30-х роках він 
розкопує трипільські поселення в урочищі Коломийщина поблизу 
Халеп'я. Згодом у полі його уваги — скіфські городища Знаменське 
і Гаврилівське, у Пастирському та в Шарповці. Він розкопує посе
лення й могильники черняхівської культури в Лохвиці на р. Сула, 
у Радуцківці на Дніпрі, у Стецівці біля Тясмина, Баєві на Волині, 
у Дністровсько-Прутському та Дунайському районах Молдавії. Саме 
В. Петрову належить відкриття невідомої енеолітичної культури во
линського Полісся в с. Городську. Досліджує він також пам'ятки хо
зарської культури у Верхньому Салтові на Слобожанщині.

Як підсумовує В. Корпусова, посилаючись на архівні матеріали Інституту 
археології України: «У перший рік роботи в Києві (1957) (йдеться 
про час після повернення В. П. Петрова в Україну з Москви, де він 
перебував з 1949 по 1956 р. — В. Б.) він продовжив польові дослі
дження поселення Миколаївка, керуючи Миколаївським загоном 
Радянсько-Болгарської експедиції АН СРСР та АН УРСР, причому 
Віктор Платонович презентував Інститут історії матеріальної куль
тури АН СРСР (Москва), а Інститут археології АН УРСР — Є. В. Мах
но. Тут немає протиріччя, бо експедиції завжди плануються зазда
легідь, а в 1956 р. В. Петров працював ще в Москві. У тому самому 
1957 р. та в 1958 р. він керує Стецівським загоном Кременчуцької 
ранньослов'янської експедиції ІА АН УРСР. У 1958 р. розкопав по
селення черняхівського типу в с. Радуцківка на Полтавщині. У 1959 р. 
він, уже хворий, розкопує катакомбний могильник салтівської куль
тури в с. Верхній Салтів на Харківщині. У 1961 р. керує Косанівським 
загоном Південно-Бузької експедиції, розкопує черняхівський мо
гильник Косаново. 1965 р. був останнім роком польових досліджень
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71-річного хворого вченого, який, керуючи загоном Дністро-Дунай- 
ської експедиції, розкопував черняхівське поселення Нерушай на 
Дунаї та черняхівський могильник у с. Баєві на Волині»1.

Подробиці про останні розкопки, які, очевидно, проводилися два експеди
ційні роки, донесла газетна публікація, де вчений досить детально 
прокоментував значення цієї черняхівської пам'ятки. На фото, вмі
щеному в газеті, бачимо В. Петрова, притомленого, в теплому плащі 
(попри літню пору). Він. присів на горбок, а навколо стоять сільські 
хлопчаки й уважно слухають професора. За ними стоїть археолог 
М. Щукін1 2.

Загалом як археолог В. Петров охоплював тисячолітні масиви, проникаючи 
у взаємозв'язки різнорідних подій, культур, етносів, особливостей 
змін соціально-економічних формацій, руху народів, змішування їх 
і переплавлення в сучасні нації. При тому він був рішучим против
ником простолінійних еволюційних теорій руху людства — саме 
через те, що подібним концепціям суперечили реальні факти. Як 
пам'ятаємо, В. Петров розглядав розвиток не як постійний висхід
ний рух. На прогресивні смути цивілізаційних змін «напливали» 
катастрофи, кризи, інколи знищення цілих народів... І це так само 
становило елементи розвитку, як і більш щасливі епізоди людського 
пробування в історії.

Якщо коротко й вибірково означити коло наукових інтересів В. Петрова 
в археологічній сфері, то слід насамперед вказати на такі з них. Його 
цікавила проблема формування людського суспільства, особливо 
в період родових спільнот, а також специфіка співжиття (перехід 
від роду до сім'ї) у рамках первіснообщинного ладу та історія роз
витку способів господарювання на початкових його стадіях. Він зро
бив великий внесок у вивчення трипільських племен доби енеоліту 
(IV-III тис. до н. е.), досліджуючи ключові проблеми слов'янського 
етногенезу.

Проникнення в сутність процесів руху історії аж від трипільських часів до 
з сьогодення приводить В. Петрова до переконання, яке багато в чому 

визначило напрям його наукових пошуків на стику різних наук. 
«Тисячолітня консолідація господарчо й соціяльно тотожнього на
селення на певній території це є факт і фактор, — писав В. Петров 
1947 року в своїй (уперше виданій на еміграції) розвідці "Походжен
ня українського народу", — повз який не може пройти жаден до
слідник етногенетичних процесів...

1 Корпусова В. М. Із останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтови- 
ча): «Він був людиною покликання, а не визнання» // Українська біографістика= Biographistica 
Ukrainica /  Збірник наукових праць. — К., 2008. — Вип. 4. — С. 357.

2 Сторінки сивої давнини. Археологічні розкопки в Баєві // Рад. Волинь. — 1964. — 
26 серп. — С. 4.
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Ми повинні зважити, що наша автохтонність на нашій землі не була плодом 
і наслідком лише самої біологічної зміни й біологічного відтворення 
поколінь, що в русі часу, протягом тисячоліть, послідовно заступа
ли одне одне, — процес незмінний і однозначний, тоді справді ми 
були б антропологічно тотожні трипільцям, — а вислідом суворих 
випробувань історії. В грозах і бурях знищень, в бурхливих змінах 
і зламах творився український народ, що став таким, яким ми його 
знаємо нині». Проречистий наголос у своїх етногенетичних дослі
дженнях В. Петров ставить на розрізненні ліній культурно-історич
них традицій і етнічних зв'язків, які не завжди збігаються, часом ідуть 
паралельно, пам'ятки кожного окремого району цього часу мають 
свої ознаки, власні відміни й, певне, різні генетичні засади й коріння, 
що на перетинах виступають формо- і змістоутворюючим чинником 
прастановлення націй (у сучасному їх розумінні). Для українців цей 
аподактичний з етнографічної точки зору момент можна датувати 
мінімум від перших століть н. е., оскільки процес утворення нації ні
коли не має лінеарного характеру. І потягнення до давніших часів, 
включно з трипіллям, мають характер не системний, а вкрапленевий.

Розриви між історичними епохами, дискретність етногенетичного проце
су зумовлює те, що відповідно до особливостей історичних періо
дів етноси різних епох не тотожні. Саме тому, ще і ще раз доводить 
В. Петров, етнос не можна розглядати як сталу, од початку незмінну 
константу й тлумачити етногенетичний процес як поступовий роз
виток по всуціль висхідній лінії. «У нас немає підстав стверджувати 
безперервність етнічного і господарського розвитку місцевого хлі
боробського населення, починаючи з неоліту, говорити, що люди 
кам'яного віку — це протослов'яни або слов'яни. Безперервності не 
було. Спостерігаючи зв'язки, слід відзначати розриви»1. В. Корпусова 
справедливо підсумовує, що в усіх своїх працях В. Петров послідовно 
доводить тезу: «Кожній історичній добі властива своя спільність, від
мінна від спільності іншого часу — етнічна, мовна, культурна тощо»1 2.

«Що стосується теоретичного питання про співвідношення етносу і архео
логічної культури, — узагальнює Н. Абашина, — В. Петров відзначає, 
що кожна етнічна спільність стверджує себе як єдине ціле у своє
му мовному розумінні і у своїй діалектній відособленості. З одного 
боку, мова відбиває процес формування етнічної спільності, і з дру
гого боку, забезпечує реалізацію цього процесу. Тому найліпшим 
визначенням етносу, його безумовним і переконливим показником 
є мова. В свою чергу матеріальна культура не існує окремо від етносу,

1 Петров В. П. Етногенез слов'ян. — С. 118.
2 Корпусова В. В. Петров (Домонтович): етногенетика як свобода самовиявлення // Сло

во і час. — 2002. — № 10. — С. 23.
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хоча співвідношення культури і етносу буває різним і мова повинна 
йти не про тотожність, а про варіанти і форми зв'язків між куль
турою і етносом. Рівні зв'язків нестійкі. Культури далеко не завжди 
етнічні. Вони бувають як етнічні, так і різно- і багатоетнічні. Вчений 
окремо виділяє загальний культурний тип епохи, що сам по собі є, 
звичайно, універсальним і надетнічним. На думку В. Петрова, етні- 
цизм притаманний лише місцевим культурним утворенням в меж
ах спільного типу»1.

В. Петров наполегливо обстоює тезу, що культури бувають моноетнічними, 
різноетнічними, поліетнічними, надетнічними. Не тільки етноси 
різних епох не тотожні, але й сам етніцизм як властивість місцевих 
культурних утворень виявляється в межах спільного типу.

З цього погляду Скіфія з її історією та етнографією, з її етнічними моду
ляціями, зі специфікою економічних відносин та розшаруванням 
суспільства на цій основі також кілька десятиліть була предметом 
поглиблених студій. В. Петров багато уваги приділив вивченню ет
ногенезу стародавніх народів, зокрема тих, що, довше чи коротше, 
проживали на території сучасної України — скіфів, слов'ян, балтів, 
фракійців, готів... За своїм звичаєм включати наукові питання в ху
дожні твори, він розмірковуює про «дух античної міри» над «золо- 
толанними просторами України»: «Хто були вони, ці експортери 
збіжжя, ремісники, поети, будівники й власники мурованих з цегли 
кам'яниць, що жили в віллах і молилися в храмах, прикрашених ко
лонами? Гелленоскити, за яких згадує ще Геродот?.. їхні нащадки?.. 
Волохи?.. Венеди?.. Чи, може, ґоти?..»1 2. Проблема античної колоні
зації Північного Причорномор'я розглядалася В. Петровим у склад
ному комплексі боротьби й співжиття грецького та «варварських» 
елементів, а далі — в процесі зведення на цій периферійній терито
рії Римського лімесу проводилася імперська політика винищування 
мов тубільних народів — галлів, іберів, лііурів, норіків, фракійців, 
дако-гетів та інших. Процес жорсткої асиміляції визначав боротьбу 
культур. «Кожна епоха має свої закономірності історичного станов
лення етносу»3. Вважаючи античну епоху однією зі стадій європей
ської історії і розглядаючи історію України в загальноєвропейському 
контексті, В. Петров підкреслював, що характерною рисою цієї епо
хи в історії України була взаємодія місцевого населення з античним

1 Абашина Н. С. В. П. Петров про поняття «археологічна культура» //  Проблеми похо
дження та історичного розвитку слов'ян: 36. наукових статей, присвячений 100-річчю з дня 
народження Віктора Платоновича Петрова. — К.; Львів: «РАС», 1997. — С. 16.

2 В. Домонтович. Без ґрунту (III) //  Арка. — 1947. — Ч. 4. — С. 27. Цікаво, що в книжко
вому виданні повісті В. Петров зняв останнє запитання. А ґоти були одною з улюблених його 
історичних тем...

3 Петров В. П. Етногенез слов'ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика. — С. 212.
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світом, внаслідок чого утворюється «варварський» варіант античної 
культури, репрезентований Зарубинцями й Черняховом1. 

Працюючи над архіскладною проблемою етногенезу слов'ян1 2 і, зокрема, 
українців, В. Петров подає свою інтерпретацію давньослов'янських 
пам'яток зарубинецької та черняхівської культури, а також пам'яток 
VI-VTII ст. н. е. Він досліджує ранньослов'янські пам'ятки біля сіл 
Стецівки й Пеньковки, а також городища часів Київської Русі в Рай
ках, Плиснеське й Галич і вже згадуване поселення в Городську та 
ін. Багато уваги вчений приділяє вивченню топографії і принципам 
містоутворення Києва. Непорушним методологічним принципом 
у нього виступає зумовленість етноісторичних трансформацій на
самперед соціально-економічними, господарчо-технічними особ
ливостями кожної епохи, що й визначають ідеологію конкретного 
суспільного ладу. і

О. Стрижак на основі розвідки В. Петрова «Про зміну археологічних куль
тур на території УРСР в V ст. н. е.» так узагальнює висновки вченого 
з цього питання: «В. Петров вирізняє три етапи східнослов'янського 
етногенезу:

дочерняхівський (він же пізньоантичний "венетський", або "венетсько-ві- 
слянський", рубежу н. е.; це найдавніша балтослов'янська спільність, 
коли мова виступає з балтійським забарвленням; 

черняхівський, або ранньосередньовічний (II-V ст. н. е.; найвищий розви
ток матеріальної культури Наддніпрянщини; територія: Десна — 
Вісла — Дністер — Донець; у Іїї-V  ст. простежується однорівневе 
взаємопротиставлення римської та "варварської" культур; мовно це 
проявляється у звільненні від балтійського й набутті слов'янського 
забарвлення; відбувається універсальна консолідація районів; біри- 
туалізм);

післячерняхівський, інакше кажучи римськозатухальний (VI-VII ст. н. е. 
диференційована спільність розчленованого типу; венети, склавини, 
анти; VII—VIII ст., слов'янізація Балкан — тримовний поділ слов'ян 
на східних (ослов'янення межиріччя лісостепу Дніпра й верхнього

1 Кравченко Н. М. Древняя история славян в концепциях современной украинской 
историографии. Два дискурса методологии // Слов'янська культура в європейській цивілі
зації. — К., 2001. — С. 166-197; Абашина И. С. В. П. Петров про взаємодію античної цивіліза
ції з варварським світом // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. — 
2005. -  Вип. 73-75. -  С. 8-10.

2 До узагальнюючої праці «Етногенез слов'ян» В. Петров розвивав свої ідеї з цього 
приводу в таких статтях: Зарубинецько-корчуватівська культура Середнього Подніпров'я та 
синхронні культури суміжних територій. До проблеми класифікації археологічних культур 
зарубинецького часу //  Археологія. — К., 1961. — T. XII. — С. 53-75; Давні слов'яни та їх похо
дження. До проблеми слов'янського етногенезу // Український історичний журнал. — 1963. — 
№ 4. — С. 46-54; Про зміну археологічних культур на території УРСР в V ст. н. е. //  Археоло
гія. -  К., 1965. -  Т. XVII. -  С. 3-13.
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Дністра ще на етапі черняхівщини) й західних і південних — всі ета
пи різні й позбавлені взаємопереходності одного в інший). Київська 
Русь — кінцева завершальна ланка в процесі розвитку матеріальної 
культури післячерняхівських часів»1.

Не будучи прихильником ні автохтонної теорії походження слов'ян 
(В. Хвойка), ні міграційної (О. Шахматов), В. Петров запропонував 
історично ретроспективний підхід до розв'язання цієї проблеми на 
перетині кількох наукових дисциплін. Підтримуючи заперечення 
В. Хвойкою ідей міґраціоністів, він уважав за помилку суворий на
голос на автохтонізмі, послідовно наполягаючи на тому, що «пере
вагу слід віддавати не автохтонізму і не міґраціонізму як таким, а іс
торизму перш за все»1 2. «Етнос, кожна етнічна спільність як племені, 
так і народу — історичні категорії, — писав В. Петров ще на початку 
60-х років у статті "Давні слов'яни та їх походження". — Кожна з них 
формується й змінюється з часом і в часі». Й етногенетичні пробле
ми можуть піддатися розв'язанню лише на стику різних наук.

Даних самої археології ставало вочевидь недостатньо. Археологи часто ото
тожнювали культуру й етнос. І тому довільно переміщалися ланки, 
властиві різним структурним системам, не розрізнялася відмінність 
зв'язків, які, справді, є між етносом і мовою, та зв'язків, що існують 
між матеріальною культурою і етносом. Такий підхід не можна на
звати коректним, адже йдеться про різні якості взаємозалежностей, 
що складаються між мовою й етносом, в одній площині, та між мате
ріальною культурою й етносом — в іншій. Отож у подібний спосіб не 
вдавалося пояснити такі злами історії, як занепад черняхівської куль
тури і витіснення її культурою значно нижчою за рівнем (і чи мо
жемо говорити про історичну тяглість процесів етнічного розвитку 
в цьому випадку? і якщо так, то в якій конфігурації?) або зникнення 
скіфів (вони ніби для цілого світу розчинилися в безвісти)... В. Петров 
береться за пояснення цих складних загадок історії. Так, він у поєд
нанні з даними трактатів античних (Геродот, Діодор Сіцилійський, 
Валерій Флакк) і середньовічних авторів вивчає на археологічних, ан
тропологічних, етнографічних та лінгвістичних матеріалах зональне 
розчленування Прибалтики, Причорномор'я і полісько-лісостепової 
смуги в І тисячолітті до Різдва Христового, тобто в час перебування на 
території сучасної України скіфських племен, у яких практично всі 
дослідники перед В. Петровим бачили лише іранські корені. Треба 
було виявити неабияку сміливість, щоб виступити проти монолітної 
скіфської генеалогічної теорії, освяченої авторитетними іменами «іра
ністів» К. Мюлленгофа, В. Міллера, О. Соболевського, М. Ростовцева,

1 Стрижак О. С. Віктор Петров як антознавець // Ант. — 2000. — № 4-6 . — С. 136-141.
2 Петров В. П. Етногенез слов'ян. — К.: Наукова думка, 1972. — С. 118.
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Ф. Юсті, В. Томашека, І. Маркварта, М. Фасмера, В. Абаєва, Я. Гармат- 
ти, Л. Зіусти та ін. Головною вадою скіфознавства ще з другої полови
ни XIX ст. В. Петров вважав те, що дослідники відразу «невідоме ого
лошували відомим», після чого ймовірне припущення, «яке належа
ло ще довести, перетворювалося в непорушну догму»1. В іншій праці 
він пояснював це таким чином: «Дослідження повинно починатися 
не з порівняльних зіставлень..., а з обробки ономастичних матеріалів 
як таких, з їх розгляду в межах самих епіграфічних джерел. Ця ви
мога й це застереження методично найбільш виправдані, оскільки 
мовне визначення й етнічна приналежність імен являють собою не 
дані с ть ,  а з а в д а н н я  дослідження»1 2. Ще в одній, довоєнній, праці 
він різко виступав проти методології авторів, котрі «стверджували, 
замість того, щоб досліджувати»3. В. Петров завжди був опонентом 
«доведення» наперед заданої істини. У нотатках «Археологія і соціо
логія» він якраз і говорить про подібний культ засновку, який поза 
аналізом оголошено висновком: magister dixit in verba magistri — не 
досліджує, а слідує.

Цікаво, що прихильники іранської теорії природи Скіфії, не погоджую
чись із наскрізними ідеями праць В. Петрова, де справді є диску
сійні моменти і де не всі висновки автора витримують випробуван
ня часом і новими фактами4, ніколи відкрито не заперечили його 
концепції і не виступали з її критикою. Найважливішим у даному 
разі був плідний методологічний принцип дослідження, запропо
нований українським ученим. Цікаво, що немало його статей дру
кувалися з позначкою «дискусійно», а проте, на жаль, дискусій не 
відбувалося...

«В. П. Петрову пощастило знайти нові шляхи для постановки і розв'язання 
етногонічної проблеми. Наслідком цього було вироблення оригі
нальної концепції, яка, очевидно, становитиме певний етап в істо
рії цієї галузі історичної науки, — писав М. Брайчевський. — Вче
ному пощастило виявити найглибші (і багатолінійні) зв'язки між 
слов'янським, балтійським, іранським і, очевидно, фракійським ет
нічними коренями, — там, де їх ніхто не сподівався знайти.

В плані цього відкриття беззастережне віднесення кожного з стародавніх 
народів до якоїсь з перелічених етнічних груп, відомих на підставі

1 Петров В. П. Етногенез слов'ян. — С. 207-209.
2 Петров В. П. До методики дослідження власних імен в епіграфічних пам'ятках Пів

нічного Причорномор'я // Питання топоніміки та ономастики. — К., 1962. — С. 111.
3 Петров В. П. Заговоры // Из истории русской советской фольклористики. — Ленин

град: Наука, 1981. — [Вып. 2.] — С. 120.
4 На них вказано в кількох публікаціях. Усцъкий М. Книга про скіфів // Архіви Украї

ни. — 1970. — № 6. — С. 83-87; Андреев В. М. Віктор Петров: «Скіфський сюжет» інтелектуаль
ної біографії //  Український історичний журнал. — 2010. — № 2. — С. 190-202.
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порівняно пізніх джерел (наприклад, скіфів — до іранців), стає над
то проблематичним, навіть, скоріше за все, просто безпідставним. 
Натомість висувається ідея нового східнослов'янського етнічного 
елементу (в генетичному плані — більш глибокого, аніж слов'яни, 
балти, іранці і т. д.), що займає проміжне місце між ними»1.

Цю проблему В. Петров заявив у середині 40-х років у розвідках «Похо
дження українського народу» та «Антропологічні особливості укра
їнського народу», що згодом широкоформатно висвітлилася в моно
графіях «Скіфи. Мова і етнос» та «Етногенез слов'ян». До речі, остан
ня книжка, над читанням верстки якої 8 червня 1969 року закінчився 
життєвий шлях ученого, мала непросту історію виходу в світ. Проти 
її публікації виступав один із тодішніх ідеологічних «ступорів» ака
демік І. Білодід. І можна зрозуміти чому. Хоча про це В. Петров не 
вказував прямо, але значна частина аріументації його викладу в час
тині балто-слов'янської мовної єдності насправді нівелювала казку 
про «колиску трьох народів», таку любу радянсько-російським ідео
логам1 2. «Теза про слов'янську мовну спільність, якою досі оперують 
лінгвісти, потребує історичної конкретизації. Єдиної, тотожної собі 
спільності не існує. Кожній історичній добі властива своя спільність, 
відмінна від спільності іншого часу. Слов'янська етномовна спіль
ність VII-VIII ст. — одна, спільність попереднього часу, доби черня- 
хівської культури II—VI ст., — зовсім інше»3.

Цікаво, що ще в 40-х роках, як згадує Ю. Шевельов, «Петров говорив про 
//австро=баварсько=українське окання" в протилежність російсько— 
прусському аканню»4, тим самим підтверджуючи свій археологіч
ний досвід лінгвістичними доказами, що ніякої давньоруської мови 
як спільної основи російської, української і білоруської не існувало. 
«Справа не в етнічних рухах і не в племінних переселеннях, а у дещо 
іншому: в окремих етапах мовноетнічного розвитку, — писав В. Пет
ров у статті "Історична географія та проблеми слов'янського етно
генезу на матеріалах гідронімії (Гідронімія Росі і Надросся". — На 
наш погляд наявність численних балтизмів в гідронімії Надросся 
слід розглядати як пряме й конкретно-історичне свідчення того, що 
мова місцевої людності Надросся за глибокої давнини була якнай
ближче споріднена з мовами сусідніх балтійських племен. Мовна

1 М. Б. Історик-археолог В. П. Петров //  Український історичний журнал. — 1965. — 
№ 11. -  С. 124.

2 Жорстка боротьба за впровадження цієї ідеологеми розпочалася з початку 1950-х ро
ків і триває, по суті, й понині. Див., наприклад: Юсов С , Юсова Н. Дискусія в науковому середо
вищі УРСР з проблематики етногенезу східних слов'ян і давньоруської народності (1951 р.): між 
наукою та ідеологією // Український історичний збірник. — К., 2009. — Вип. 12. — С. 351-364.

3 Петров В. П. Етногенез слов'ян. — С. 117.
4 Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив // Україна (Париж). — 1951. — Ч. 6. — С. 424.
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диференціація прийшла згодом. Та при всьому тому місцева гідро
німія Середньої Наддніпрянщини зберегла на тривалий час своє 
давнє забарвлення. І це стосується не лише гідронімів». У розвідках 
про історію скіфської культури і про мову скіфів В. Петров окреми
ми виразними штрихами-прикладами підтверджує свої узагальню
ючі теоретичні посилання, надаючи їм живого дихання. Він описує 
динамічні процеси, що відбувалися всередині скіфської спільноти: 
первісне розшарування на багатих баїв (власників великих стад худо
би) і бідних скіфів-хліборобів, які не мали худоби, а лише обробляли 
малоцінну з погляду тодішніх економічних пріоритетів землю. Про
те зі зміною форм господарювання, товарних відносин поступово на 
перший план виходять так звані скіфи-орачі, експортери збіжжя, які 
не належали до орд скіфів-вершників, скіфів-завойовників, що жили 
розбоєм на периферіях своєї розлогої імперії. Цих агресивних скіфів 
знав Геродот і описував їх. І коли скіфська верхівка, зденаціоналізу
вавшись і здеморалізувавшись у завойовницьких походах на далекі 
землі, перестала відігравати вирішальну роль у своїй спільноті, скла
лося враження, що скіфи зникли з терену сучасної України. Насправ- 
•ді ж, доводить В. Петров, ці процеси мали під собою насамперед 
матеріально-економічну основу. «Сенс змін, що сталися на Україні 
в другій половині останнього тисячоліття перед Різдвом, — писав він 
у праці "Походження українського народу", — не можна звести до 
зміни скитів сарматами, до того, що нові "степові орди" витиснули 
колишні. Я сказав би інакше: скитство вигинуло як стан і як форма 
господарства. Античні письменники звикли з уявленнями про скитів 
пов'язувати уявлення про скотарів і грабіжників. Скити для них — це, 
насамперед, царські скити й скити-кочівники. Після того, як замість 
розчленованих станів виступив станово недиференційований народ, 
античні письменники перестають згадувати про скитів. Чужинці- 
свідки не могли не зауважити цього факту: зникнення верстви, ніве
ляція станів і витворення суцільної нерозчленованосте народу, але 
вони не дали собі ради, щоб при побіжних згадках описати це явище. 
З тих пір вони мовчать про скитів. Вони мали рацію. Адже скитів як 
таких, якими їх знав Геродот, більше немає».

Але зміна культури на Середньому Наддніпров'ї була викликана зовсім не 
етнічними міграціями, не зміною скіфів сарматами, як стверджува
ли багато дослідників. Тубільна людність залишилася, просто вона 
вийшла на вищий ступінь матеріального розвитку й установилися 
нові суспільні відносини. Сліди скіфської мови і скіфської культури 
ми можемо відшукати аж у сьогоднішніх реаліях — в українських 
килимарстві, гончарстві, вишиванні та інших видах орнаменталь
но-декоративного мистецтва проступає доволі типових елементів 
скіфського (ба більше: навіть трипільського!) часу. Досить назвати
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вишиванки, які ми бачимо, для приміру, на скіфських пекторалях, 
і деякі мовні архаїзми. В. Петров наочно показує останнє на такому 
прикладі. У період розвиненого скотарства худоба, крім виконання 
інших функцій, була обмінним еквівалентом у товарних стосунках 
як у межах, так і поза межами Скіфії. Скот — багатство. Скот — то
вар. Худоба одночасно виступала і найважливішим тогочасним 
товаром, і тогочасними грошима. В. Петров залишив проникливе 
спостереження над одним з реліктових залишків саме в українській 
мові: «Українська жива мова виразно зберегла сліди цієї первісної, 
архаїчної тотожности багатства й худоби в подвійному значенні сло
ва товар. Товар — це одночасно: худоба й крам»^Гакі переливи зна
чень дуже важливо враховувати, досліджуючи питання етногенезу. 

Саме в цьому ключі, підсумовуючи свої багаторічні дослідження, В. Петров 
окреслив «завдання, яке стоїть перед історичною семасіологією: по
казати семантичні зсуви, розкрити ламання значення слів при пере
ході від одного господарського устрою до іншого, від одної історич
ної епохи до іншої. Визначення семантичних зв'язків на матеріалах 
одного устрою й одної епохи дає в руки дослідника зброю в мето
дологічному сенсі вирішальну». Між іншим, ця несхибна зброя на
укової аргументації дозволяла йому ніби мимохідь, заввиграшки 
завдати ще одного науково обґрунтованого удару по одній уже зга
дуваній радянській догмі на цьому терені — тій самій «колисці». До
кази В. Петрова в статті «Давні слов'яни та їх походження» (1963), 
висловлені, до того ж, без будь-якого полемічного пафосу, про про
блеми формування слов'янского етногенезу як складного, далеко не 
суто простолінійного еволюційного процесу, по суті, нейтралізову- 
вали ідеологеми про «спільнослов'янську єдність» та про «спільно
руську єдність». В. Петров завжди розглядав ці проблеми у тісно
му взаємозв'язку лінгвістичних процесів як визначальних у генезі 
будь-якого етносу, з ландшафтними особливостями конкретної міс
цевості проживання1, умовами й методами природокористування 
та господарювання, побудови жител, способів групування їх у на
селені пункти та соціальної організації детермінованих історично 
суспільних утворень за різних епох. Він на твердих фактах доводив, 
що простої еволюції в історії ніколи не було — особливо виразно 
це показано в його підсумкових монографіях «Скіфи. Мова і ет
нос» (1968) та «Етногенез слов'ян. Джерела, етапи розвитку і проб
лематика» (1972). В останній він наполягав: «Кожній добі властиві 
свої специфічні форми господарської діяльності, осілості, будови 
жител, їх топографічного розташування, зональної приналежності,

1 Свого часу він навіть написав розвідку «Трипільська культура в зв'язку з географіч
ним середовищем».
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ландшафтно-географічної характеристики культури, свій рівень сус
пільного розвитку і відповідно свій напрям етнотворення»1. В. Петров 
на десятиліття випереджав наукові гіпотези та концепції, які мож
на об'єднати навколо теорії етнологічної археології, Л. Гумільова, 
Л. Бінфорда, В. Ґ. Чайльда, Д. Кларка та інших пізніших дослідників.

Отже, перед В. Петровим стояла важлива лінгво-етнічна проблема балто- 
слов'янської спільності.

Саме топографічний аспект, звернення до гідронімічних матеріалів дало 
В. Петрову переконливі дані, що дали змоіу з'ясувати питання про 
територіальне побутування мови, для якої балто-слов'янське проти
ставлення ще не існувало як завершений факт з лінгвістичної точки 
зору. Він розглядав топоніми насамперед як мовну категорію, а не 
як природну назву, прив'язану до певних ландшафтно-просторових, 
якісних ознак, що полюбляють робити представники тщ званого 
«географічного натуралізму». В основу свого аналізу він ставив мето
дичний принцип групових зближень, оскільки жодна географічна 
назва не існує ізольвано, поза цілою системою гідро- і топонімії, яка 
склалася в певному географічному регіоні. Ряд мовних існуючих ка
тегорій розглядається не вибірково, а в межах відповідної території 
їх побутування. І саме тому, наполягав В. Петров, мовознавчий аналіз 
повинен випереджати інші дослідження — археологічні, культуро
логічні, антропологічні, ландшафтно-географічні, історичні. Отож, 
висновок В. Петрова: в ХІ-ХЇІ ст. відбувся не розпад єдиної народнос
ті на три чи й більше, а, навпаки, розпочався процес взаємозближен- 
ня різних східнослов'янських спільнот, який, правда, постійно супро
воджувався і супроводжується спробами насильницької асиміляції 
з боку «третього Риму». Причому йдеться не лише про побутову аси
міляцію, а про цілеспрямоване прищеплення почуття меншовартос
ті цілим народам, які, проте, мають пріоритети культурно-мовного 
розвитку в міжетнічних, міжнаціональних взаємостосунках.

В. Петров, звісно, ніколи не припускав навіть думки про псевдонауко
ві фальсифікати на догоду «ідеологічним замовленням». Доказові 
лінгвістичні аргументи в нього не просто доповнюють археологічні 
та інші елементи дослідження; вони виступають у сукупності всіх 
ознак досліджуваного явища. Він виразно продемонстрував це в до
слідженні «Скіфи, мова і етнос». «Передусім учений бачив безпосе
редній зв'язок між скіфською та протоукраїнською духовною куль
турою, зокрема, релігією, що найвиразніше виявилося в теоніміко- 
ні обох народів»1 2. Хоча прямих аналогій у цій площині В. Петров,

1 Петров В. П. Етногенез слов'ян. — С. 118.
2 Железняк І. М. Ономастичні пошуки В. П. Петрова (до 30-річчя від дня смерті) // Мо

вознавство. — 1999. -  № 6. -  С. 13.
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звісно, не проводив. Однак методологічно чіткий підхід, що врахо
вує різновекторні складові частини історичного процесу в його не 
міфологізованому, а реальному вимірі, уможливив не здогадні, а пе
реконливі аргументи пояснення «раптового» зникнення в античних 
авторів посилань на скіфів.

Постійне звертання до мовознавчих досліджень було не просто пошуком 
додаткових доказів, учений виходив із цілісного бачення процесу, де 
всі його компоненти взаємопов'язані і не просто взаємодоповню
ються, а й визначають якість одне одного. І це, в поєднанні з дани
ми господарчо-економічного стану певного історичного періоду та 
структури суспільних відносин, давало підстави В. Петрову робити 
висновки, яких не могли дійти ті дослідники, що розглядали історич
ний процес однобічно. Ми вже торкнулися дискусійного питання 
про «зникнення» скіфів і бачення його В. Петровим... Візьмімо, зно
ву для прикладу, ще одну вже згадувану таємницю далекої минув
шини: тотальне знищення високорозвиненоїчерняхівської культури, 
яке більшість фахівців пояснювали вторгненням іуннів на територію 
сучасної України в 375 р. Ця теза сприймалася майже аксіоматично. 
Дискусії велися лише з приводу обсягу руйнувань, що були завда
ні черняхівцям. «Справа, однак, не в обсязі знищень, — наполягав 
В. Петров в узагальнюючому дослідженні "Про зміну археологічних 
культур на території УРСР у V ст. н. е.", — а в тому, що навала гун- 
нів припадає на часи занепаду Риму, розпаду усієї системи зв'язків, 
що склалися в світі на попередньому хронологічному етапі в умовах 
світового панування Римської держави. Саме вторгнення гуннів було 
одним із наслідків, складових елементів цієї кризи. Справа йде про 
кризу не лише місцевого, а світового масштабу, яка припала на цю 
добу і визначила зміну епох, про розклад тієї системи зв'язків, що 
на попередньому етапі привела до утворення черняхівської куль
тури в Подніпров'ї-Подністров'ї»1. І далі В. Петров роз'яснює сут
ність черняхівської культури, яка розвинулася до того ж рівня, що 
й «римський цивілізований світ». Налагодилися тісні товарно-рин
кові та культурні відносини між римлянами й «варварами», і чер- 
няхівська культура, яка була продуктом окреслених історичних 
умов, підпала під вплив тієї ж кризи, що й Римська імперія. «З за
непадом Риму руйнується вся система відносин, яка в умовах сві
тового панування Римської держави зв'язувала місцеве населення 
Подунав'я-Подністров'я і Північного Причорномор'я з економікою, 
політикою і культурою Риму. За нових часів створюється нова сис
тема економічних, політичних і культурних зв'язків уже не з Римом, * і

1 Подібну аргументацію стосовно долі черняхівської культури вживає В. Петров
і в статті «Про першопочатки Києва (До 1100-річчя першої літописної згадки про Київ)».
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а з Візантією. Саме ці зв'язки треба покласти в основу наших дослі
джень». «Нет никаких оснований игнорировать факт разрыва между 
Черняховским и послечерняховским временем. Разлом был и весь
ма значительный. Кроме опустошительного гуннского нашествия 
(к[онец] IV в.), в данном случае сказался распад того экономического 
уклада, который в условиях мирового господства Римской империи 
сложился на территории южной части Восточной Европы и нашел 
себе выражение в образовании здесь материальной культуры Чер
няховского типа II-V  вв.», — підсумовував В. Петров бачення цієї 
проблеми в авторефераті «Язык. Этнос. Фольклор», доводячи, що 
етнокультурні утворення першої й другої половини І тисячоліття 
н. е. відбувалися в різний спосіб і визначалися насамперед політико- 
економічними умовами конкретного періоду, подоланням криз та 
зламів суспільного життя та взаємовпливами в процесах творення 
мови як основи формування етносу. Ці процеси були не міфологізо- 
ваною абстракцією, а відбиттям у мові тих реальностей, які існували 
в дійсності на різних історичних етапах розвитку людства. «В архе
ологічній літературі неодноразово робилися спроби пов'язати но
сіїв матеріальної культури Подніпров'я-Подунав'я в II-V  ст. н. е. 
з слов'янами і, зокрема, з антами. Що можна і що треба сказати 
в цьому зв'язку? Грунтовна помилка дотеперішніх етногенетичних 
досліджень полягає в тому, що етногенетичний процес розглядав
ся сумарно, без жодних розчленувань, трактувався як процес, який 
ішов по єдиній висхідній прямій. Етнос сприймався як стала від віку 
незмінна цілість. Хибність такої концепції, її антиісторизм цілком 
очевидні. Назвати носіїв матеріальної культури Подніпров'я II-V ст. 
слов'янами, розглядати носіїв так званої "черняхівської" культури як 
прямих предків йорданових антів означало б ігнорування головно
го — зламу між епохами, тих розривів, що сталися в той час при 
переході від однієї доби до другої», — зазначав дослідник у статті 
«Давні слов'яни та їх походження».

Комплексний підхід до проблеми дав змогу В. Петрову прийти до зовсім 
іншого висновку. Він не вважає руйнування черняхівських поселень 
ордами гуннів основною причиною знищення черняхівської культу
ри. Останнє саме по собі було явищем похідним, зумовленим за
гальносвітовою кризою на межі пізньоантичного часу та раннього 
середньовіччя. І ця криза охопила не тільки території, що безпосе
редньо входили до складу Римської держави, а й суміжні області за 
лінією всіх отих Траянових та Змієвих валів...

І подібних нетрадиційно-відкривавчих підходів до пояснення складних фе
номенів історії чимало в творчому доробку вченого.

Треба сказати, що «екскурси» професійного археолога Петрова в лінгвістику 
були в різний час різноспрямованими. Вже наприкінці 50-х років він
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написав працю «Етногенетика і ономастика за 50-ь років (1917-1957)»1, 
в якій чітко визначив періоди різнонаповненої взаємодії археологів 
та мовознавців: «Отже, справа йде про чітке розмежування етапів, 
першого етапу з 20-х років, який пройшов під знаком панування 
"шахматовської концепції", наступного, коли в другій половині 30-х 
років археологи шахматовському міграціонізму спробували проти
ставити автохтонізм, проголошений свого часу Хвойкою, з пошука
ми слов'ян в неоліті, і новий етап десь з 50-х років, коли замість голих 
суперечок між «автохтоністами» і «міграціоністами» широко й плід
но розгорнулися ономастичні студії і проблема етногенезу була пе
ренесена на грунт студій з ономастики»1 2. Наполягаючи на потребі 
міждисциплінарного підходу, В. Петров не відкидав усе-таки деякі 
продуктивні маррівські ідеї, що сприяли дослідженню синхронних 
закономірностей розвитку мови, соціолінгвистики, мовної типології. 
Надмірний акцент на порівняльно-історичному методі в мовознав
чих дослідженнях, що виразно спостерігався в період ідеологічного 
запровадження сталінської технології, сформульованої ним у пе
чально відомій праці «Марксизм і питання мовознавства», гальмував 
науковий поступ не меншою мірою, ніж попередні марення Сталіна 
з приводу «чистої» «яфетидології». В. Петров іще у 1930-х роках за
ймався мовними студіями під кутом зору взаємозв'язку лінгвістики 
з соціальними процесами та з історією виникнення матеріальних 
знарядь, розвитку технологій, еволюції житла тощо. Щодо останньо
го, наприклад, він на базі комплексного аналізу доводив, що історія 
трансформації житла визначалася не матеріалами, які використову
валися в будівництві, і не формами самих будівель, а зміною процесів 
праці та суспільних відносин у цих процесах: «Житло скотаря покри
вають не шкурою забитого мисливцем звіря, а повстю, зробленою 
із шерсті свійських тварин: покриття роблять з кошем переробленої 
шерсті, отже вироблюють новий продукт з сировини.

В добу привласнення жердину, зрубавши, ставлять в основу куреня. В на
ступну добу із жердин спочатку роблять решітку (терме, кереге), 
а тоді вже і в такому вигляді лоза правитиме за стіну для житла. 
Процес праці ускладнюється, подвоюється, якщо не потроюєть
ся». Саме такі процеси найвиразніше і найглибше відбиваються на 
мовно-кулыурному розвитку етносу. Вже в тридцятих роках В. Пет
ров методологічно започаткував етнолінгвістику, науковий на
прям, що його почали активно розробляти лише в другій половині

1 Насправді йдеться про сорок років.
2 Петров В. Етногенетика і ономастика за 50-ь років (1917-1957) // Науковий архів Ін

ституту Археології НАН України. Авторський фонд В. П. Петрова № 16. — Од. зб. 149. — 
Арк. 120.
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XX століття. Дослідження у цій галузі зупинила війна. Хоча навіть 
з її початком, евакуювавши Інститут українського фольклору до 
Уфи, В. Петров уже у вересні 1941 р. організовує й очолює наукову 
експедицію в українські поселення Башкирії, де його цікавлять як 
предметно-топографічні особливості життя переселенців (з XIX ст.), 
так і трансформації, що відбулися в мові українців.

Етнолінгвістичні спрямування тогочасних досліджень, де реалії матеріаль
ної і духовної культури розглядалися у співвіднесеності з історич
но зумовленими семантичними відповідниками, привели його до 
твердого переконання про стадіальний розвиток мови і культури. 
Найвиразніше простежуємо це в його широких розвідках «К палео- 
логии слова "ляда", "лядина" (land)» (1936), «Мова й історія матері
альної культури (До постави питання про семантичні зв'язки в мові 
родового суспільства)» (1937), «К вопросу о стадиальном изучении 
сельскохозяйственной терминологии» (1940). Б. Петров досліджує 
семантику найдавнішого шару праслов'янської лексики не саму по 
собі, а на основі історично-стадіального аналізу розкриває її еволю
цію в усій різноманітності суспільно-виробничих функцій роду, до 
того ж — виходячи не із суто лінгвістичних позицій, а широко засто
совуючи матеріал та методики з етнографії, фольклористики, архео
логії, географії, історії виробничих процесів та інших наук. Загалом 
учений постійно й наполегливо підкреслює залежність мовотворен
ня насамперед від конкретних реалій, що входили в життя суспіль
ства. І це стосується не лише внутрішнього процесу словотворення, 
а й запозичень з інших культур, коли «певні технічні винаходи при
носять з собою в мову чужі слова, що первісно мали відмінний, зов
сім інший сенс»1. «Развитие исследований в области исторической 
семасиологии идет линией увязки языкового материала с историей 
материальной культуры. Обнаруживаемые в лексике семантичес
кие связи не являются результатом некоей "семантической нерас- 
члененности в отвлечении", "первобытного полисемантизма" как 
такового, а отражением в языке тех реальностей, которые на извест
ном историческом этапе существовали в действительности», — та
ким є висновок багаторічних наукових студій В. Петрова у цій галузі, 
сформулюваний в авторефераті його дисертації.

Через слово дослідник намагався проникнути у свідомість тогочасних носі
їв мови родового суспільства, глибоко відмінну від сучасної. Базовою 
В. Петров вважав тезу про історичну змінюваність значення одного 
й того ж слова. Він виходив із первісної недиференційованості су
купного значення слова. Висновок дослідника полягав у тому, що * Ч.

1 Петрів В. Походження слів // Наша мова: Журнал для всіх (Мюнхен). — 1947. —
Ч. 1. -  С. 18.
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основною характеристикою архаїчної смислової структури є співвід
несеність значення слова з виробничо-функціональним призначен
ням його застосування. В. Петров довів, що семантика слова — істо
рична, що слово може фонетично не змінюватися, а значення його 
змінюється. Це дозволяло пояснювати еволюцію виробничих про
цесів, що лежали як в основі первісного фольклору, так і видозмін 
матеріальної культури. Загалом же, в цей час роль археологічних 
розкопок розглядалася як першопланова, найзначиміша, коли мова 
йшла про дослідження етногенезу. В. Петров від 30-х років також до
тримувався такої думки. У праці «Походження українського народу» 
він, зокрема, зазначав: «Немає сумніву, лише об'єднавши матеріяли 
археології, антропології, етнології й мовознавства, можна розв'язати 
складне й відповідальне питання етногенези українського народу.

Звичайно, буття народу переступає межі окремих епох. Змінюються епо
хи, народ лишається незмінним. Відповідно до цього дослідження 
передісторії набуває особливого значення при висвітленні етногене- 
тичних процесів».

Вважалося, що передісторію можуть ефективно опановувати насампе
ред археологи, які досить скептично ставилися до писемних давніх 
пам'яток. Це призвело до певних перекосів у формуванні дослідниць
кої джерельної бази. І В. Петров, мабуть, найпершим звернув уваїу на 
цю небезпечну тенденцію, застерігши від неї у доповіді «Письменные 
источники о іуннах, антах и готах в Причерноморье» на конферен
ції, присвяченій проблемам черняхівської культури (Львів, 1967 р.): 
«В результате успехов, достигнутых в археологии, в настоящее время 
в исторической науке предпочтение часто отдается археологическим 
материалам. Сведения письменных источников отодвигаются на вто
рой план, а иногда даже вообще игнорируются. Их не комментиру
ют, с ними не считаются, больше того — про них забывают. Только 
недооценкой, небрежным отношением к ним можно объяснить по
явление в литературе утверждений, совершенно не вяжущихся с тем, 
что мы находим в известиях древних авторов».

Не менш дискусійною і відкривавчою за постановкою складних питань і по
шуком шляхів їх розв'язання в поєднанні писемно-історичних, лінг
вістичних і археологічних підходів стала багатоаспектна доповідь 
В. Петрова «Слов'янська писемність за археологічними пам'ятками» 
на науковій сесії секції суспільних наук АН УРСР, присвяченій 
1100-річчю слов'янської писемності (28 травня 1963 р.). Найдавніши
ми пам'ятками слов'янської писемності в Київській Русі вважалися 
Остромирове євангеліє (1057), напис на Тмутараканському камені 
(1068), збірники Святослава (1073 і 1076). На основі досить значної 
кількості археологічних знахідок, накопичених протягом приблизно 
восьми десятиліть, і розширення джерелознавчої бази досліджень
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В. Петров піддає сумніву загальноприйняте твердження про по
чатки слов'янської писемності. Написи «чертами і різами» з різно
манітних археологічних матеріалів (берестяні грамоти, прясельця, 
амфори, корчаги, металеві речі, вироби з кістки, написи на стінах 
давніх будівель та ін.) Цасом у поєднанні з кириличними знаками 
дають йому право підтримати гіпотезу Д. Лихачова про багатоал- 
фавітність слов'янського письма ще до IX ст. В. Петров рішуче не 
погоджується з досить поширеним уявленням про те, що, скажімо, 
«глаголиця мала характер таємного письма і бере початок з різного 
роду магічних письмен того часу»1. Він вважає, що ці написи відігра
вали інформативну роль, виконуючи утилітарну функцію.

Дослідник пропонує шукати розгадку не в площині питання «який із 
слов'янських алфавітів давніший: глаголиця чи кирилиця?», а на 
протиставленні й зіставленні власне книжного письма грецькими 
і латинськими літерами та давнішого докнижного письма «чертами 
і різами», які протягом певного періоду поєднувались у вживанні. 
В. Петров гостро полемізує з твердженням І. Ягича про використан
ня писемної графіки слов'янами виключно для лічби, чаклунства, 
ворожіння. У «різах» він бачить елементи давнього письма і далі на 
підставі уважного прочитання свідчень Чорноризця Храбра та ві
домостей з Паннонського «Житія Кирила-Костянтина» робить об
ґрунтований висновок як про «строкату різноманітність графічних 
систем, яка була властива для даної доби, VIII-IX ст.», так і про те, що 
«слов'янська писемність на Русі носила яскраво демократичний ха
рактер. Вона не була замкнута в стінах урядових канцелярій і черне
чих монастирських келій. Писемність плекали прості л;юди»1 2. Тобто 
вона була доволі поширеною. Висновки, по суті, революційні. Вони 
уможливлені поєднанням лінгвістичних та археологічних підходів 
до проблеми із суворим дотриманням принципу історизму дослі
дження. Поява таких концепцій характерна вже для цього третього 
етапу, за класифікацією В. Петрова, досліджень проблем етногенезу.

То був час нового повернення В. Петрова в мовознавство, в ономастику й то
поніміку — передусім. І повернення як дослідника системного, ко
трий пройшов велику школу побудови цілісного методологічного 
апарату в різних галузях науки, де він працював. Чи то в археологіч
них студіях (від Трипілля до Київської Русі), чи у фольклористичних 
пошуках суцільності народнокалендарного циклу, чи в літерату
рознавчих працях (українська література в контексті загальносвіто
вих тенденцій), чи в осмисленні філософсько-релігійних концепцій

1 Петров В. П. Слов'янська писемність за археологічними пам'ятками // Питання по
ходження слов'янської писемності. — К.: Вид-во АН УРСР, 1963. — С. 27-28.

2 Там само. — С. 29,18.
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(Г. Сковорода або ж Т. Лютер), чи у виокресленні політичних док
трин різного часу (Т. Гоббс, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо), чи в «мі
кроскопічних» мовознавчих препараціях (відтворення скіфської або 
давньопрусської мов), чи в широкому панорамному погляді на змі
ни епох у кризових зламах (Античність — Середньовіччя — Новий 
час — Наш час...), чи у з'ясуванні причин зникнення цілих культур 
і народів (скажімо, під жорстокими ударами різних імперій), — зав
жди В. Петров ставив перед собою насамперед завдання осягнути 
складну цілість явища. Він твердо переконаний: поодинокі, уривчас
ті відомості й поверхневі аналогії часто виглядають привабливими, 
ефектними й правдоподібними, але насправді, висмикнуті з цілісної 
системи, вони майже завжди хибні. Окрему думку, окреме форму
лювання, висловлене певним мислителем або митцем, неможливо 
адекватно зрозуміти поза контекстом цілої доктрини або художньої 
концепції автора. «Щоб з'ясувати настанови автора, треба з'ясувати 
настанови цілого твору», — таким було переконання Віктора Петро
ва. І це стосувалося однаково мікро- і макрорівнів досліджень. У його 
наукових аргументаціях основна вага лягає не просто на факти в їх 
множинній роздрібненості й різновартісностї, а на цілісну сукуп
ність фактів у їх взаємопідпорядкуванню і взаємовідштовхуванню, 
у взаємопов'язаній системі. Насамперед він завжди окреслював ме
тодологічні координати1 і на цій основі будував свої студії. Причому 
найвиразніше заперечення Петрова-методолога викликав еклек-

• тизм: «Не можна поєднати окремі методологічні напрями, що ре
презентують зовсім різні епохи, ідеології зовсім різних класів, систе
ми поглядів різного часу. В еклектизмі є щось механістичне і штучне, 
а разом з тим є щось від скептицизму»1 2.

Як зазначив І. Желєзняк стосовно праць Петрова-лінгвіста, «він свідомо 
прийшов до аналізу ономастичного матеріалу, вбачаючи в ньому 
надійність і законсервовану архаїчність»3, тобто цей матеріал дуже 
зручно було розглядати як певну цілісність. Саме збереженість лек
сики, можливість вивчати її в певному ареальному поширенні, врахо
вуючи стадіальність зміни значень слів і пов'язаність їх між собою, — 
такий шлях вибрав В. Петров. Ці студії не були для нього самоціллю, 
вони підпорядковувалися вирішенню основного комплексного зав
дання — з'ясувати етногенез індоєвропейців, слов'ян, українців. Для 
дослідника стало очевидним, що продуктивне дослідження в галузі

1 Див. Петров В. П. До методики дослідження власних імен в епіграфічних пам'ятках 
Північного Причорномор'я // Питання топоніміки та ономастики. — К., 1962. — С. 109-118.

2 Петров В. Академік Ф. М. Колесса і його книга «Українська усна словесність» //  На
родна творчість. — 1940. — № 6. — С. 27.

3 Желєзняк-1. М. Ономастичні пошуки В. П. Петрова (до 30-річчя від дня смерті) //  Мо
вознавство. — 1999. — № 6. — С. 12.
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історичної семасіології можливе лише в поєднанні мовного матеріа
лу з історією побуту і виробничої діяльності людини. «За методикою 
В. Петрова, *— пояснював його специфіку сполученості лінгвістич
ного та археологічного підходів О. Стрижак, — мовне дослідження 
починається із "закону ряду", а на другому етапі провадиться по
рівняльна процедура із залученням, насамперед, синхронних мов 
сусідніх територій, а потім поступово всіх інших. В археології — йти 
від розкопок пам'ятки до визначення її культурної належності, з усі
ма часо-просторово-типологічними ознаками та ступенем соціаль
но-економічного розвитку її носіїв. Провадиться також синхронно- 
й діахронноархеологічне зіставлення контактних культур»1.

Семантичні зв'язки зумовлюються відображенням у мові тих реалій, що іс
нували на різних етапах розвитку матеріальної культури. В. Петров 
ішов від синкретичного значення слова до його розчленування в пе
ребігу розвитку цивілізації. Ще в статті «Мова й історія матеріальної 
культури» (1937) він визначив для себе методологічний орієнтир, від 
якого не відмовлявся і в 60-ті роки: «Однією з характерних відзнак 
мови родового суспільства є, як це вказав акад. М. Я. Марр, "пер
вісний полісемантизм", коли те саме слово сполучає декілька зна
чень, з нашого погляду іноді аж ніяк несполучних. "Коли беремо 
хоч би усталені первісні значення слів, наприклад, членів тіла, як 
от рука, нога, хвіст, або стихії — вода, вогонь і т. ін., то яфетичним 
язикознавством вияснено, що один час для руки, ноги, навіть хво
ста, як відростків, користувались однаковим словом, за семантичним 
правилом: називання частини за цілим, тобто в даному випадку за 
тілом. Так само вода й вогонь із світлом, блиском визначались одна
ковим словом, так, що коли в вірмен hur означає вогонь, а в басків 
hur означає вода, то це наслідок того стану речей щодо семантики, 
тобто значимості слів, коли hur означало і воду, і вогонь, і морок, 
і світло в тій самій мові, зважаючи на контекст. Це була, звичайно, 
трудна мова; людство вибивалося з цього трудного становища"1 2». 
«В етимологічних дослідженнях звичайно беруться до уваги зміни 
у фонетичній і морфологічній структурі слова й зовсім не врахову
ється семантична історія слова, хоча цілком очевидно, що слово, яке 
має певний смисловий зміст на даному історичному ступені, може 
дістати зовсім інший семантичний відтінок в змінених історичних 
умовах», — резюмував В. Петров уже в 1960-х.

Між іншим, таке «close reading» у мовознавстві, зокрема в історичному, 
привело В. Петрову до відкриттів, яких загалом мало в світовій на
уці. Він заклав підвалини відтворення двох мертвих мов — скіфської

1 Стрижак О. С. Віктор Петров як антознавець. — Ант. — 2000. — N° 4-6 . — С. 137.
2 Марр Н. Я. Язык-и общество. — М., 1934. — Т. Ш. — С. 223.
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і давньопрусської. Хочеться сподіватися, що з'являться сміливці, 
котрі візьмуться продовжувати цю справу. Благо, в архівах поки що 
бережуться матеріали, напрацьовані Віктором Платоновичем...

Як вчений і як письменник В. Петров по-різному ставився до слова. Якщо 
Петров-лінгвіст бачив багатошаровість слова, його приховані внут
рішні напруження, історичні видозміни й напливи різних змістів, то 
як прозаїк він, здається, виділяв найбільше його суворо визначену 
номінативну функцію, хоча й у багатобарвному вираженні. Він усві
домлював своє недосконале володіння українською мовою, тому спе
ціально просив колег правити його тексти. Звісно, він виріс у росій
ськомовному середовищі. Українська прийшла до нього іззовні. Він 
чув і знав її, але не відчував, не вжився в неї і з нею. Якось Ю. В. Ше- 
вельов, говорячи про двох найяскравіших представників інтелектуа
льної течії української прози 1920-х років, Валеріана Підмогильно- 
го і В. Домонтовича, точно вхопив відмінність між ними. У листі до 
Олекси Ізарського від 9 вересня 1950 року зі шведського Люнду він 
писав: «Платонович був менше ґрунтяний, більш кабінетний. Крім 
того, Підмог[ильний] — українізатор, а Платонович — українізова
ний. А втім, для Вашого покоління ці речі, мабуть, не відчуваються»1. 
І хоча мова прози В. Домонтовича — чітка й «графічно» виразна 
і влучна, вона таки книжна, немовби словникова. Навіть його напро
чуд розкішні епітети інколи видаються не побаченими, а старанно 
підібраними із «словникових холодин». Цікаво, що, простежуючи 
за формуванням думки Петрова в його різноманітних нотатках, які 
«причаїлися» в архівах, ми невряди-годи бачимо, як, почавши ско
ропис українською, він, спіткнувшись у пошуку влучного відповід
ника, вплітає в текст одне-друге російське слово, а потім (думаю, не
помітно для себе) переходить на російську мову. Згодом так само, не 
зупиняючи розмотувати в'язь свого скорописьма, повертається до 
української. Але зворотних прикладів не трапляється...

В архіві УВАН у СІЛА зберігається (без каталожного шифру) копія раніше 
вже згадуваного листа Віктора Петрова до Леоніда Лимана, де він 
жорстко висловлюється про переживання останнього щодо мови 
своїх творів: «Мова в літературному творі є спосіб вислову, "меха
нічний спосіб" і нічого більше. Вона є елемент с т р і л ю ,  апарат, ме
ханізм... Що важлива не мова, а стиль, це й дозволяє читати рим
ських класиків у перекладі Зерова, Шекспіра укр. мовою і т. д. Ці 
абсолютні істини незбагненні для "народників" з їх увагою до мови 
й зневагою до літератури як такої». В. Петров послідовний у своїх 
оцінках народницької концепції як дослідник, літературознавець,

1 Листи Ю. Шевельова до О. Ізарського // Відділ текстології і рукописних фондів Інсти
туту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. — Без номера зберігання.

78



але як письменник він тут виявляє брак нутряного відчуття самої 
мови як мистецтва. У своїй найантирадянськішій праці «Українська 
інтелігенція — жертва большевицького терору» В. Петров згадує, як 
при зустрічі десь на початку 30-х років В. Підмогильний з гіркотою 
зауважив: «Я не знаю, що писати!». Петров ніколи не міг би так ска
зати. Принаймні в архівах збереглися його закінчені й незакінчені 
художні й дослідницькі твори — про Монтеск'є, Бабефа, Гоббса, Пе
тра Могилу, Франса, Гельдерліна, Щорса... Він завжди має в запасі 
чергову по-шаховому елегантну композицію і раціонально розгра- 
нює свій же твір на частини, об'єднані ідеєю, що сама по собі на
самперед цікава авторові, й тому він мало не силоміць нав'язує цю 
комбінацію своїм героям, ніби перевіряючи, як вони рубатимуть на
кинутий їм вузол суперечностей. Бо на цьому полі гравець — він. Та 
й, звісно, не тільки на цьому... І

У листі до Л. Лимана В. Петров лаконічно коментує свою, на мій погляд, 
найдосконалішу повість «Без ґрунту», композиція якої для нього 
ясна й проста: «опис тижневої командировки, отже щоденник, хро
ніка, хронологія послідовностей, не більше. В остаточному вигляді 
розпадається на кілька частин, а кожна присвячена окремій особі: 
перша — Линникові, остання [—] Витвицькому1, середина [—] ро
ман Ростислава Петровича й Лариси». Лист Л. Лиману написаний 
25 березня 1949 року. Тобто за 23 дні до раптового й загадкового 
зникнення Віктора Платоновича з Мюнхена. За стилістикою листа 
відчувається, наскільки його автор був знервований, нестриманий 
в оцінках, різкий у загальній тональності висловів. Він безапеля
ційно ставить на карб С. Єфремову його поведінку під час процесу 
СВУ: «А вождя то й не було! "Гріх" же полягав в тому, що "коли не 
вождь, то не й вождись, не берись за вождівство". У цьому вся мо
раль». Вражена амбіція, що дуже нехарактерно для погордливого до 
суетностей буднів Петрова, емоційно рухає ним у закидах діаспор- 
ній критиці — стосовно неуваги до його творів («Мені на критиків не 
щастить»). І сам увесь лист скидається на прощання, уриваючись на 
незакінченому реченні: «В "Житті" (Журнал Української родини за 
кордоном, що видавався в другій половині 40-х років в Авґсбурзі. — 
В. Б.) я уважний читач Ваших нарисів: як завявди у Вас, вони яскра
ві й своєрідні, "лиманівські". Але одного в .них бракує, чи точніше, 
одне є в них зайве: є слова, є фрази, які непотрібні для текста. Я на
віть мав намір це Вам окремо сказати, чи написати. Але думаю, що 
й Ви самі» (речення обривається без завершення і без крапки). І на
віть у ритуально-прикінцевому «Бажаю всього найкращого. Ще раз

1 Це не спонтанний поділ. Наприклад, текст, присвячений Витвицькому, В. Петров 
надрукував окремо 1947 року в «Арці» і позначив його як (ПІ)...
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дякую. Пишіть» останнє слово швидше сприймається як побажання 
молодому письменнику продовжувати писати прозу й вірші...

Чи знав (або здогадувався) В. Петров, що за три тижні його життя зірветься 
в новий крутий віраж? Закінчиться його «кар'єра» радянського аген
та? Чи прагнув він цього? Чому це сталося? Чи від'їзд із Німеччини 
означав завершення його спецдіяльністі? І чи то не він під прибра
ним ім'ям Лаврецького (цього неочікуваного незнайомця В. Винни
ченко в своєму щоденнику назве просто «чоловічком років 55») за
вітає у «Закуток» до автора концептуально, за задумом антирадян- 
ського «Nouveau Commandemant»? Дебют «Нового заповіту» відбув
ся французькою мовою в Парижі (видавництво Editions des Presses 
du Temps Present) саме у квітні 1949 p. Уже десятого травня після 
обговорення його в літературно-мистецькому товаристві «Club de 
Faubourg» автор був відзначений товариством «Arts-Sciences Lettres» 
срібною медаллю і почесним дипломом, про що 21 липня писав 
впливовий паризький тижневик «La nouvelle ІШЕгаіге». Це, звісно, 
непокоїло і Луб'янку, й самого генералісимуса, які мали невтамо- 
вуваний апетит щодо комунізації Франції та й цілої Західної Євро
пи. А агент Ярема (М. Глущенко), котрий десятиліття «курирував» 
колишнього голову Генерального Секретаріату — уряду УНР, давно 
вже повернувся до СРСР. До речі, В. Петров уже в шістдесяті роки 
згадував, що після Мюнхена одержав ще одне завдання, від якого 
мав право відмовитися, але виконав його1...

Тут виникають цікаві паралелі — практично однакове «аранжування» його 
переміщень між «своїми» і «чужими»... У 1942 році, коли він перей
шов лінію фронту і здався в полон гітлерівцям, у газеті «За Радян
ську Україну!» з'явилася велика стаття, що викривала націоналіста 
і зрадника Петрова... А після його таємничого зникнення з Мюн
хена неофіційно контрольоване радянськими спецслужбами нью- 
йоркське «Новое русское слово» опублікувало розлогу дезінформа
цію штатного провокатора П. Яблоня (П. Ярового) «Тень Ковпака 
над антибольшевистским движением»: стверджувалося, що Віктора 
Петрова знищено в українському середовищі, а саме — бандерівця
ми. Називалися навіть імена тих, хто це буцімто вчинив...

А що означав зроблений запис у книзі автографів Ігоря Костецького: «Був 
день і була ніч — день перший після МУР-у. 14. IV. 49. В. Домонто- 
вич»? Саме того дня Петрова востаннє бачили його чи не найближчі 
друзі І. Костецький та Ю. Косач (а хтось же і їх спонукав до співро
бітництва з МГБ?). Вони разом пили горілку, читали свої нові твори, 
ходили в кіно... Петров презентував біографічний нарис «Ой, поїхав

1 Кравченко Н. Збагнення // Українська 6iorpa<|>icmKa=Biographistica Ukrainica /  Збір
ник наукових праць — К., 2008. — Вип. 4. — С. 414.
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Ревуха та по морю іуляти» (скорочено «Ревуха») — про легендар
ного Вацлава Ржевуського, котрий зник 14 травня 1831 р. таємниче 
і навіть містично... А ще чомусь обходиться мовчанкою той факт, 
що, дослужився чи не дослужився наш герой до звання полковника 
КДБ, а от лейтенантом німецької армії він був точно! І редактором 
підтримуваного німецькою владою часопису «Український засів»... 
Як же це пояснити?

Питань ще можна поставити безліч.
Найімовірніше, однозначних відповідей на них ми не почуємо ніколи. Так 

само, схоже, лишаться нерозгаданими й деякі обставини смерті 
В. Петрова 8 червня 1969 р. Він чекав удома кореспондента журналу 
«Огонёк» для того, щоб дати тому іцтерв'ю про свою розвідницьку 
діяльність... Зустріч, до речі, була ініційована Віктором Платоно
вичем. І спогади про якийсь припудрений шрам на скроні; Петро
ва в очевидців1 залишилися... Як тут не згадати ще один «рімейк» 
В. Домонтовича від Бориса Крупницького — про Саву Чалого: 
«Приборканий гайдамака». До речі, один з його варіантів має підза
головок «Новеля з кільцевим сюжетом»...

Нікому, в тому числі й авторові цих рядків, не вдалося побачити особо
ву справу секретного співробітника В. Петрова. Особисто я робив 
такі спроби через архіви СБУ і Зовнішьої розвідки України, через 
архіви ФСБ (КДБ) і Зовнішньої розвідки Росії, через Федеральний та 
Військовий архіви Німеччини (шукав там лейтенанта вермахту!)... 
Жодного сліду Петрова як розвідника досі не виявлено. Хоча ці слі
ди існують. їх можна вловити в листуванні (що швидше нагадувало 
гру) Юрія Шевельова з однією загадковою особою, Л. Куриловою 
(харківською приятелькою В. Петрова, М. Зерова і С. Зерової ще 
з 20-х років; під час фашистської окупації — авторкою антирадян- 
ського «Українського засіву»; від 1944 року — завідувачки кафедри, 
доцента вищих навчальних закладів на Львівщині...) та її колегою 
Л. Марченко. Листи, адресовані Ю. Шевельову, збереглося в архіві 
Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Були вони, ці сліди, й у спогадах перекладача німецької армії І. Костюка, 
котрий познайомився з В. Петровим у день його переходу через лі
нію радянсько-німецького фронту 10 лютого 1942 року й довгий час 
жив поруч з ним, знав про допити перебіжника абвером і гестапо. 
Але мемуари, що їх читали кілька осіб, як у воду канули. Як у воду, 
бо ж відомо: рукописи не горять...

А крім того, я навіть знаю людину, яка на власні очі бачила два грубих томи 
особової справи Петрова в Києві. Та й інакше не може бути, адже 
за свідченням Л. Проценко, котра доскіпливо описувала київські

1 Стрижак О. Хто такий В. П. Петров (Домонтович)? // Ант. — 2006. — № 16-18. — С. 188.
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некрополі, професор В. Петров похований (до речі, разом із С. Зе- 
ровою! — ще одне запитання без відповіді...) на Лук'янівському вій
ськовому цвинтарі в частині, яка належала гебешному відомству. 
І Л. Проценко однозначно твердить: Петров таки мав звання пол
ковника КДБ1. Може, їй все-таки на хвилі перших не вельми контр
ольованих свобод незалежної України вдалося добратися до тієї дво
томної особової справи?

Один бувалий чоловік пояснив марність моїх пошуків в архівах спецслужб 
так: «Якби Петров був кадровим офіцером, тоді не було б проб
лем...».

Отже, про його діяльність у роки війни і повоєнне чотириліття можемо 
насамперед судити з його публікацій, спогадів сучасників та скупих 
краплин свідчень самого Петрова (до того ж, суперечливих — чи 
не навмисно?). Та й це сюжет для іншого дослідження. Для нього 
я зробив таки спробу «рекогноцирування» — у двох супроповідних 
передмовах до публікації текстів В. Петрова воєнних років та в статті 
на пошану унікальної людини нашого часу Івана Дзюби1 2.

Безперечно, найбільшою загадкою творчої спадщини В. Петрова воєнного 
часу залишаються обидва варіанти його розвідки «Українська інте
лігенція — жертва большевицького терору». В її історії прохоплю
ються непрості стосунки розвідника Петрова зі своїми «невидими
ми шефами»3. Проте не лише перебіг постання цих статей цікавий 
для нас, а й таке питання: виконуючи свій розвідницький маневр, чи 
вірив сам Петров у те, що писав? Чи він просто користався матеріа
лами, які йому хтось завбачливо постачав (і, схоже, навіть із домаш
нього архіву в київському помешканні...) для виконання спецзавдан- 
ня, з метою надійно «вгрузнути» в емігрантське середовище? Адже 
в останні довоєнні роки він на фольклористично-етнографічному 
полі виглядав активним борцем за чистоту марксистсько-ленінсько- 
сталінської ідеології на противагу ідеології буржуазній. Та й після 
повернення з Німеччини, принаймні в 50-х роках, він на словах був 
суперортодоксальним марксо-леніно-сталінцем... На словах? Якщо 
уважно вчитатися в тексти В. Петрова різного часу, то побачимо, що 
він таки часто вів гру, і доволі небезпечну. Скажімо, завуальовано 
заперечуючи основу російсько-радянської ідеологеми про «колиску 
трьох братніх народів» у статті «До історії вчення про слов'янський

1 Проценко А. Київський некрополь. — К.: Український письменник, 1994. — С. 265.
2 Брюховецький В. Рукописи таки не горять, але ховають загадки! //  Слово і час. —

2010. — № 10. — С. 77-79; Брюховецький В. « ...З а  статутом виконував доручення командуван
ня» // Кур'єр Кривбасу. — 2011. — № 254-255. — С. 227-230; Брюховецький В. День, що може
вмістити вічність // Обрії особистості: Книга на пошану Івана Дзюби. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА,
2011. -  С. 185-205.

3 Брюховецький В. День, що може вмістити вічність. — С. 185-205.
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етногенез» (1968), В. Петров кличе в спільники Ф. Енгельса, наводячи 
цитату з його праці, яка до розглядуваної проблеми мала дуже відда
лений стосунок. Але це автора не хвилювало! Щоб довести потрібну 
наукову тезу, він ніби підкреслював свою ідейну цнотливість... Або 
в трактаті «Монтеск'є й його "Дух законів"» (1948), адресованому різ
ко антикомуністично налаштованим читачам української повоєнної 
еміграції, він, нічтоже сумняшеся, дослівно цитує цілком слушну 
думку К. Маркса, не посилаючись, звісно, на першоджерело... І все- 
таки залишалися підстави навіть для таких людей, як Ярослав Даш
кевич, Михайло Москаленко, Іван Драч, доволі негативно оцінювати 
постать Петрова; не мовлю вже про чималу кількість діячів україн
ської діаспори. Але написати два антирадянські тексти, де з такою 
глибиною висвітлено, по суті, людиноненависницьке ядро ленін
сько-сталінської ідеології, не можна було, вірячи в неї. . /

Я би прислухався до слів людини, яка напрочуд проникливо розуміла 
збентежену в своїй прихованості від інших душу В. Петрова, душу 
не ідеальну, але цільну навіть у своїй розтерзаності: «Чи не зарано 
ми вириваємо його "досягнення" з тих обставин, у яких вони дося
галися? Як на мій погляд, ми ще не знаємо, де він "прикидається", 
а де говорить від щирого серця; коли ці "досягнення" були плодом 
вільної думки, а коли способом професійного маскування, мімікрії, 
свідомого обману, дезінформації, етнополітичної гри, лжі во ім'я 
спасіння та прикриття своєї розвідувальної діяльності»1.

Здається, виразну підказку в пошуку джерел такого світосприйняття ми 
знайдемо ще з вражень дитинства, з часу, коли майбутній розвід
ник, учений і письменник, а тоді — учень холмської гімназії читав 
такі рядки свого батька про стан інтелігенції на початку XX століття 
та про комуністичні ідеї: «К нашим дням интеллигенция оказалась 
напитанной нездоровой пищей различных отрицательных учений: 
космополитизма, атеизма и социализма»1 2. І гірке передбачення 
майбутнього комуністичного насильства як домінантну рису впро-

• ваджуваного «справедливого» ладу: «Проповедуя свободу, братство, 
равенство, они в то же время защищали и оправдывали насилия, они 
возбудили целое море злобы, вражды, ненависти; отравили сердца 
многих простых людей, особенно из рабочих, чувством мучитель
ной неприязни, зависти и недовольства. Можно ли думать, что из 
этого моря злобы и вражды вырастет когда-либо царство свободы 
и братства?»3.

1 Стрижак О. Хто такий В. П. Петров (Домонтович)? // Ант. — 2000. — № 16-18. — С. 180.
2 Петров Я. Очерки из исторіи церковно-общественной жизни въ эпоху Петра Вели- 

каго. — Харьковъ: Мирный трудъ, 1912. — С. 214.
3 Петров П. Очерки из исторіи церковно-общественной жизни въ эпоху Петра Вели- 

каго. — Холм, 1912. — Ч. 1. — С. 5.
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Звичайно, юний Віктор Петров був знайомий з цими нерадісними думка
ми свого батька...

«У мелосі, в пісні, в людському творчому пориві через еротичне перероджен
ня, через кохання природне, стихійне набуває душу, перетворюється 
в Психею, — людське з'єднується з природнім, і людина починає розумі
ти, що жива природа живе, що у природі нема нічого мертвого й німого, 
а у людському є стихійне» (1929).

«Реконструктивна доба в нашому господарстві є також і реконструкцією на
шого ідеологічного фронту. За доби соціялістичного наступу, коли за
гострюється опір клясового ворога, кожен з наукових робітників пови
нен, переглянувши свій науковий багаж і свої наукові надбання, з усі
єю рішучістю викрити свої методологічні помилки, порвати зв'язки 
з залишками буржуазної ідеології, що, критично не оцінені, заважають 
міцно стати на ґрунт марксистсько-ленінської ідеології й методоло
гії» (1932).

«Ми живемо за доби, що її основною ознакою є боротьба світоглядів, бороть
ба ідей. Ми живемо в епоху криз і катастроф, революційних ката- 
клізмів і воєн, про революціонізуючий сенс яких говорить Геббельс» 
(1943).

«Ми мали на увазі тоталітаризм у формі нацизму-фашизму, як рівно ж 
і у формі большевизму, як провідну ідеологічну доктрину 20-30 років 
XX cm.» (1947).

«Говоря о тех или других областях научного знания, строительства, скажем, 
станков и машин, или же отвлеченных, казалось бы, построениях 
математики, во всех случаях нельзя забывать главнейшего, именно 
того, что в каждом случае речь идёт о строительстве коммунизма, 
о построении коммунистического общества, о переходе от социализ
ма к коммунизму и, тем самым, о теснейшей, нерасчленённой связи 
задач построения материально-технической базы коммунизма с те
оретическими основами марксизма-ленинизма как идеологической 
доктрины» (1962).

П'ять цитат. Як їх сприймати? Чи може одна й та сама особа, хай і в різний 
час, висловлювати такі взаємозаперечні судження? І чи вона щира? 
Всі, хто знав Віктора Платоновича, відзначали іронічність його ро
зуму, парадоксальність мислення, інстинкт мімікрії й маскування, 
зверхність до тих, хто був іншої «групи інтелекту»... Його прози
вали .«Доктор Парадокс», «Менталітет», «Сексот», «Оборотень»... 
Природу парадоксальної іронії В. Петров вивчав, починаючи з 20-х 
років, і в спадщині німецьких філософів та письменників-романти- 
ків, і в Анатоля Франса, й у викличній життєвій концепції Г. Сково
роди. І, мабуть, усе-таки саме Сковорода найцілеспрямованіше під
штовхнув його до заглиблення в цю проблематику: «Для того, щоб 
з'єднати слова про свою "ничтожность перед людьми сановными,

84



знаменитыми и почтенными" та віру в царственну пишність стар
ців і в свою теофанійну обоженість (entheos), для цього треба було 
засвоїти манеру містифікаційної іронії. Смиренність Сковороди 
була пихою старця, що іронізує над тими, кого в суспільстві звикли 
вважати за "сановных и почтенных"». Адже саме манера містифіка
ційної гри, містифікаційної іронії пронизує не тільки літературну 
творчість В. Домонтовича, а й багато публіцистичних і літературо
знавчих текстів В. Петрова та В. Бера (ще одне псевдо В. Петрова). 
Уже в своїй доповіді 1924 року про Максима Рильського В. Петров 
наголошував, явно експраполюючи ці визначення й на себе, що той 
є скептиком, хто ні в що не вірить і вміє зберігати німу байдужість 
до всього навколишнього. Він не намагається переконувати інших 
в істинності своїх суджень, але пробуватиме зрозуміти думки іншої 
людини: «Німа байдужість із її чемним бажанням не порушити чу
жого спокою і не стіснити нікого в його думках і вчинках є кращою 
од найкращої віри». І як тут знову не згадати священика Платона Пе
трова! У листі до А. Преображенського від 19 грудня 1899 року він 
писав: «Изъ новостей — бунтъ в. университете и въ результат^ — не
сколько новыхъ солдатъ». І тут же коментував: «Азъ взираю на это съ 
философскимъ духомъ невозмутимого стоика»1.

А незворушність неминуче сусідує з іронією. І В. Петров буквально пере
буває в полоні іронічних ескапад Анатоля Франса, котрий на їх осно
ві будував певну інтелектуальну гру, відсторонену й часом зверхню: 
«Іронія у Франса не є тільки грою слів, вона є виразом певної системи 
думок, визначеного світогляду. Іронія Франса має філософський ха
рактер. Він взагалі менш поет, ніж мислитель. Візьміть його твори — 
збірники моральних гномів — книги елегантної філософії, як Сад 
Епікурів, трохи еклезіястичні й дуже вчені, в них моральні свої думки 
Франс висловлює, користуючись іронією. Але іронія тут не тільки за
сіб і манера — сама іронія стає у Франса моральним і ф[ілосо]фським 
вченням»1 2. Іронічна свідомість заперечує існування загальноприйня
тих норм, дає змоіу покепкувати над ними в серйозному тоні, не до
віряючи їхній істинності. В. Петров з багатьох приводів згадує специ
фічну гру, яку завжди веде інтелектуал, він навіть бавиться цією грою 
в своїх текстах і цілком серйозно запитує: «Хіба за іронією не ховаєть
ся завжди остання щирість і ліризм?»3. В А. Франсові його приваблює 
не просто іронічний скепсис (або скептис, як писав Петров), а те, що 
сама іронія перетворюється на моральне й філософське вчення. Для

1 Российский государственный исторический архив. — Фонд 1109. — On. 1. — Де
ло 100. — Арк. 116,116 зв.

2 Петров В. Світогляд А. Франса //  ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — Од. зб. 75. — 
Арк. 15.

3 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — С. 72.
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В. Петрова «Франс [—] це Монтень, що перейшов 18[-й] вік і в наш 
вік пізнав Рената. Це Монтень цілком сучасний: вигадки метафізика 
і чудові витвори науки тільки ще більш загострили його скептицизм 
(іронізм)»1. У тій-таки незавершеній роботі про світогляд А. Франса 
читаємо далі: «Іронія висовує вимогу підніматись над самим собою 
й оглядати себе й свої твори і весь світ критичним оком...

Це вищий ступінь вільної людськости, накреслений Шіллером у статті 
"Про етичне виховання людини", де він визнає в грі (spieltriebes) най- 
чистійший і надміцний вираз людської істоти, де він стверджує, що 
людина є людиною тільки в грі. Романтична іронія обертає найваж- 
кійші духовні й душевні процеси в гру»1 2.

Недаремно В. Петрову були близькі ідеї екзистенціалістів — він осмис
лював їх у руслі концепцій С. К'єркегора, Ф. Ніцше, М. Гайдеґґера, 
К. Ясперса, А. Камю, Ф. Достоєвського, М. Бердяева, Лева Шестова... 
«В літературу, — писав він, — Сартр переносить свою філософську 
позицію, яку він визначає як позицію г ра ч а ,  позицію суб'єктивної 
звільнености від всякої об'єктивної даности, адже ж "в грі чинна 
свобода; в ній якнайкраще виявляється абсолютна автономія духа: 
я сам визначаю правила, і я можу відкинути їх, і я зв'язаний лише 
моїм власним рішенням бути вірним їм".

Це не є скептицизм, традиційний французький скептицизм Дідро, Ренана 
або А. Франса; це своєрідний "хомізм", апостольство Хоми». 

«Апостольство Хоми» — ця тема, вірогідно, була знайома Віктору Петрову 
з юних літ. Він мав би звернути на неї увагу ще на самому початку 
століття — через проповідь його батька вихованцям Одеського ре
ального училища «СомнЬнія св. апостола вомьг и похвала смирен
ной вЪр'Ь во Христа»3. 1924 року у виступі про творчість М. Рильсько
го В. Петров, перефразовуючи П. Меріме, прямолінійно стверджу
вав: «Тільки той, хто сумнівається, є чесним». Але вже в еміґранські 
роки пише свого роду емблематичне оповідання «Апостоли», де 
розмірковує над природою засадничих сумнівів людини. Проти-

* ставляючи «невіруючого Хому» Петру, Іоанну, Юді, автор, по суті, 
розкриває свої власні сумніви й вагання, пошукуване ним відсторо
нене ставлення «невозмутимого стоика» до всього, що відбувалося 
навколо: «Замість славити, він перевіряв. Замість дивуватися, пере
питував. Зіставляв. З'ясовував. Розшукував свідків...». Його невіра не 
мала форми одноразової підозри. Він діяв за парадигмою, згодом 
виокресленою автором адогматичного «Апофеозу безґрунтянства»: 
«Треба брати під сумнів не для того, щоб пізніше повернутися до

1 Петров В. Світогляд А. Франса // ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — Од. зб. 75. — Арк. 15.
2 Там само. — Арк. 18.
3 Петров П. Слова, рЪчи и поученія, произнесёныя Воспитанникамъ Одесскаго Реаль- 

наго Училища. — С. 75-79.
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твердих переконань: це було би безцільно; досвід показав, що такий 
процес веде тільки від одної омани до іншої... Т р е б а ,  щ о б  с у м 
нів с т а в  п о с т і й н о ю  т в о р ч о ю  с и л о ю ,  п р о с я к  би с а м у  
с у т н і с т ь  н а ш о г о  ж и т т я » 1. «Не згоджуватись з собою, — гово
рив В. Петров, — є найкраща запорука дійти істини».

Хома ставив питання, чи може людина одночасно мати дві віри? Чи може 
вона одночасно вірити й не вірити? У внутрішньому сум'ятті він не 
знаходив однозначної відповіді... Але проглядав глибше, ніж інші 
апостоли: «Я не вірю в Ісуса-царя. Наша віра в Ісуса — віра в Ісуса 
розп'ятого. Переможе розп'ятий; зневажений здобуде царство».

Хіба не почуємо в цьому твердженні відгомону сковородинських мотивів 
у так наполегливо, ще в роках 20-х роках підкреслюваних В. Петро
вим його твердженнях, що саме нікчемні — досконалі, що міра люд
ської досконалості — міра нікчемності. Зневажений здобуде царство! 

Кінець 40-х років ніс В. Петрову болючі психологічні травми — він усвідом
лював неможливість подальшого перебування на еміграції. На за
питання, чим йому запам'ятався рік 1948-й, відповів: «Знедійснен- 
ня дійсности»1 2. Дійсність для В. Петрова була не тільки і навіть не 
стільки саме дотикально-реальною, а власне становила духовні, не- 
проминущі явища. Варто придивитися, як часто він пояснює істо
ричні події не їхнім емпіричним збуванням, а через твори мисте
цтва, філософські ідеї, релігійні догми та пошуки Бога, теоретичні 
технологічні відкриття. Якщо хочете, саме це й залишається матері
альною складовою історії, а не те, що швидко перетворюється в тлін 
(включно з людською плоттю), підпадає під знедійснення дійсності. 
Більше того, одним із характерних прийомів розкриття сутнісного 
в дійсності у В. Петрова є обстоювання можливої рівноцінності ма
теріального із духовним і духовим. «Кохання таке ж надбання люд
ства, як і комедії Карло Ґоцці, як і сонет Поля Вал ері, етюд Стра- 
винського, малюнок Рембранта»3. Це цитата з «Доктора Серафіку- 
са», а пригляньтесь, як автор «Історіософічних етюдів», «Екскурсів 
в мистецтво», «Поетичної творчості Рильського», «Казематних по
езій Тараса Шевченка» та інших статей пояснює перебіг суспільних 
процесів. Насамперед — через аналіз художніх творів!

Отже, всесвіт Віктора Петрова — це спільність духових феноменів. Слідом за 
Г. Сковородою, він часто уявляв себе мандрівником у цьому світі, так 
само, як його улюблений філософ, зрікшись і amor rerum, і amor loci, 
й оце відчуття знедійснення не прийшло від життєвої втоми, а стало

1 Шестов Лев. Апофеоз беспочвенности: Опыт адогматического мышления. — Ленин
град: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. — С. 88.

2 ГуменнаД. Щоденник — Архів УВАН. — Без каталожного шифру. — С. 2176. (Запис 
від 17 вересня 1949 р.)

3 В. Домонтович. Доктор Серафікус. — С. 117.
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ніби засновком його життєвої філософії, чи краще тут би сказати: 
життєвої ідеології. Ще на початку 20-х років у незакінченому рома
ні «Екегарт» він виписав образ натхненного колись менестреля, па
ризького барда, який усвідомлює, що сродна йому діяльність у часи 
Великої (і кривавої) французької революції ніким не затребувана, 
і він змушений співати за мізерні гроші, хоча це, знову-таки, ніко
го не цікавить: «З Екегартом вони стрівались на дворі, коли Екегарт, 
кульгаючи, виходив з хати, щоб іти до секції чи в Трибунал, а поет 
з своєю скрипкою в драному футлярі — до дитячих притулків.

— Йду грати! Коли мої вірші тепер нікому не потрібні, то мої пісеньки... 
Синьйоре Екегарте, хоч ви людина офіційна, але я скажу вам. В сек
ції сидять люде гарні й добрі. Вони розуміють, що для розвитку доб
рочинної людини і доброго патріота, що шанує гільйотину, треба 
щоб [діти] змалку виховувались гармонійно, в дусі музики, але що 
ви зробите, коли діти , не хочуть слухати моїх пісеньок і їм більш 
подобається налити води в мій футляр і одривати [латки] на мо
єму плащі»1. А наприкінці 1920-х він говорить про «пустелю в нас 
самих»1 2, бо усвідомлює, що «добрий патріот» і в обставинах початку 
XX століття має «шанувати гільйотину». Саме тоді він пише «Док
тора Серафікуса», не надто приховуючи, що Василь Хрисанфович 
Комаха є навсправжки його alter ego. І в умовах Великої (і кривавої) 
жовтневої революції так само немає місця для сродної праці. Коли 
нарешті роман був виданий, В. Петров зізнається Ю. Шевельову: 
«З Комахою все ясно. Я міг би запропонувати Вам особисто зважити 
ситуацію людини, що має фах з класичної філології, який в ті роки, 
[:нерозбірливо] до революції для клясиків (чи це буде Е. Роде? [нероз
бірливо] чи хто інший [—] однаково) найчастіше збігався з фолькло
ром. Після революції клясика була нідо чого, але оскільки клясика 
схрещувалася з [нерозбірливо], то відповідно до того й з'являлися фі- 
лософоподібні, спрагматизовані праці: те, що було прийнятне для 
прогресу й соцвиху, НОП, рефлексології і т. д.»3.

У такому сюрреалістично деформованому світі зміщується сенс очевид
них явищ, зв'язки між близькими поняттями уриваються, й уже не 
об'єктивність буття веде людину, а вимоги ідеї гротескно сконстру
йованого світу. Митець визволений від залежності і від природи, і від 
видимих соціальних процесів. Для нього в XX столітті гаслами ста
ють деструкція, руїнництво: «Не природа, а не-природа. Не річ, а не- 
річ. Не скрипка, а не-скрипка. Як у Пікассо. Труп речі і труп людини.

1 Петров В. Екегарт // ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — On. 1. — Од. зб. 96. — Арк. 166.
2 Петров В. Листівка М. Могилянському від 11 серпня 1928 р. // Інститут рукопису НБ 

України ім. В. Вернадського. — Фонд І. — Од. зб. 44131. — Арк. 1.
3 Петров В. Листівка Ю. Шевельову від 21 січня 1948 р. — Музей-архів УВАН у США. — 

Фонд CXLV. — Од. зб. 65. — Арк. 1.
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Конструкція розкладеної речі». І це не просто неґація, а меоністичне 
ствердження: не-природа, не-річ, не-скрипка... Своєрідний відго
мін платонівських постулатів. «Матерії як такої нема, є лише фор
ма матерії», — нагадує в своїй інтерпретації і в своєму обґрунтуванні 
мистецтва середини XX столітття автор давньої праці «До характе
ристики філософського світогляду Сковороди (Вчення Сковороди 
про матерію)». І тоді розумієш (ігце раз повторює В. Петров той са
мий приклад) чому «Пікассо з окремих уламків скрипки конструює 
"не-скрипку", з окремих частин людини "не-людину". Те саме робить 
Ортеґа: з уламків світу, з часткових реальностей висадженого в по
вітря світу він монтує свій плян умовно реконструйованої дійснос
те», що і є, зрештою, її знедійсненням. «Модерна фізика розкладає 
атом — писав В. Петров з іншого приводу, але посилаючись знову- 
таки на "не-скрипку", — Пікассо робить те саме; він виходить з кола 
подібних ідей: він розкладає речі». Ідея плану, ідея схематичного 
розчленування цілого з'явилися в 20-х роках XX ст. «у протиставлен
ні господарській і соціяльній непляновості попередньої доби», — чи
таємо в «Історіософічних етюдах». А в 40-х роках ця ідея опанувала 
світ. І що ж Петров? Писати ідіотичні пасажі про плани побудову 
комунізму чи про маячню Геббельса, не вірячи у сказане?

А може, таки вірив? Як Хома: «Чи може людина одночасно мати дві віри? 
Чи може вона одночасно вірити й не вірити?». «Найприкріше боже
воліти, зберігаючи ясну свідомість свого божевілля», — приходить 
Петров-Домонтович-Бер-Веріґо-Семьонов до печального висновку. 

Отож у житті, крім роботи, лишалося одне...
Аналізуючи «Лісову пісню» Лесі Українки ще наприкінці 20-х років, у час, 

коли вибухло кохання, яке Віктор Петров ніс через усе життя, він 
сказав: «Не зраджує себе той, що свого не зраджує кохання». І вже 
в роках 50-х, майже шістдесятилітній чоловік, він писав у листі до 
жінки свого життя:

«Дни мои для меня наполнены тобою. Так было раньше, так есть и теперь. 
Оглядываясь назад, охватываешь десятилетия, которые прошли, одним 

взглядом, одним и единственным ощущением, чувством одного 
единственного ощущения: и в центре всего и всегда ты. Я тебе го
ворил о моих снах: они повторялись всегда каждую ночь. Мне сни
лась ты. Это был всегда повторенный, всегда один и тот же сон: я иду 
к тебе, и никак не моїу дойти к тебе, достичь тебя. Стремление к те
бе осталось незавершённым1... И я — теперь уже наяву — мечтаю * і

1 Deja vu? Чи це не самохарактеристика вустами літературного героя: «Я мислю тися
чоліттями. Хронологія й історія обмежують обрії. Вічність для мене реальніша, ніж століття. 
Чи не тому я й досліджую міти й казки»? І далі невідправлений ним лист кінця 20-х років: 
«Я майже щодня бачу тебе у сні, але я ніколи не зустрічаюся з тобою. Ти була і ти пішла,
і я, у стурбованому бажанні й сподіванні зустрітися з тобою, іду, біжу, шукаю, розпитую,
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0 том, когда мы будем вместе, и жизнь наша свяжется тесно, как ещё 
никогда до сих пор. Я думаю, что это так будет, потому что иначе не 
может быть, потому что я этого хочу, а то, чего я когда-либо или как- 
нибудь хотел, всегда осуществлялось». Як за Сковородою: «Omnia 
praetereunt, sed Amor post omnia durat»1.

Отак він ішов цим многотрудно-щасливим життям, з прагненням світлих 
почуттів, материнської ласки, якою був обділений змалку, жіночої 
ласки, до якої ніяк не міг дійти ні в сні, ні як «самотній мандрівник», 
що «простує по самотній дорозі»... А може, й не так. За словами 
таки ж Петрова: «Бродяга, що чвалає "шляхом потрачених надій", 
тим шляхом, яким ідуть повії й злодії». Або — один із тих «одірва
них од батьківщини, несталих і непевних мандрівників, з ніколи не 
непогашеною нудьгою, засуджених ніколи не знати, де застане їх ніч
1 де завтра вони матимуть для себе ночівлю і води ще яких незнаних 
досі рік тектимуть перед ними!». Номад. Кочівник. Ваґабонд. Аґас- 
фер. Зайдисвіт. Бурлага. Подорожній. Мандрьоха-мандрівник — чи 
то філософ, чи то дяк, чи то актор. Блудяга-писар, котрий знову 
й знову творить «Житіє і страданіє своє»...

І ще з юних літ мов вибух протуберанців спраглої душі:
«Це сталося в соняшний день. Він проходив через їдальню. Одкриті двері 

в кімнату Естер. Силует рами на чистовимитій підлозі. Червоність 
драпировок, блискучий лоск блакитного шовку диванної оббивки 
й рожевість голих ніг.

Тріпотіння серця в грудях.
Естер, підпершись ліктями, лежачи на дивані, читала книгу. Почувши кро

ки, не одриваючись од книжки, вона рукою поправила спідницю. 
А він мовчки — серце тріпотіло в грудях — пройшов через їдальню 
в свою кімнату.

Тремтіли руки, билося серце, горіло обличчя, червоніли щоки. Ввечері, як 
звичайно, клавикорд і мандоліна. Предмети злились в колиханні 
павутинної півтьми останніх [променів] сонця. В її намисті на білій 
шиї чорніла золота пластинка.

Золота пластинка на її намисті чорніла.
В темряві кімнати 

На її намисті 
Горіла золота пластинка.
Поцілунок»* 1 2.

турбуюсь, кидаюсь із одного місця в інше, — і ніколи з тобою не зустрічаюсь» (В. Домонтович.
Доктор Серафікус. — С. 156,157). Таки Deja vul

1 Сковорода Г. С. Повна академічна збірка творів /  За ред. А. Ушкалова. — X.: Майдан,
2010. — С. 1234. «Все промина, та любов зостається по всьому» (переклад Л. В. Ушкалова),
с. 1236.

2 Петров В. Екегарт // ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — On. 1. — Од. зб. 96. — Арк. 151.
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Короткою передмовою неможливо бодай пунктирно означити все багат
ство інтелектуальних пошуків Віктора Платоновича Петрова в різ
номанітних галузях знання, навіть у поєднанні з, часом аж надто роз
логими, примітками до кожної зі статей. Це — завдання ґрунтовної 
наукової монографії. Або — захопливого детективу. Сподіваюся, 
такі книги з'являться колись...

Навіть зібрати написане цією суперечливо-геніальною і водночас напрочуд 
цільною особистістю виявилося не так просто. Хочу скласти глибоку 
подяку представникам професій, найважливіших для збереження 
історичної правди в огромі історії, — бібліотекарям і архівістам, лю
дям небайдужим до нашої інтелектуальної спадщини, які допомага
ли мені в ці чотири останні роки моїх розшуків: насамперед це мої 
колеги з НаУКМА Тетяна Ярошенко, Валентина Ковальчук та Галина 
Недошовенко, а також Ольга Алексич, Світлана Андрушків, Лариса 
Лавріненко, Сергій Панько, Оксана Радиш, Тамара Скрипка, Людми
ла Шпильова, Катерина Шрага, Дмитро Штогрин (США), Іванна Ре- 
бет, Дарина Тетерина-Блохина (Німеччина), Ярослава Йосипишин, 
Олексій Лигоцький (Франція), Ксеня Кебужинська, Марко Стех (Ка
нада). Низько вклоняюся за безцінну допомогу і невтомну діяльність 
хранительниці духовної аури Віктора Петрова Валентині Миколаївні 
Корпусовій.

Окрема подяка за уважне прочитання й поради до передмови та приміток 
Ларисі й Ользі Брюховецьким, Ірині Давидко, Тетяні Дениско, Ва
лентині Корпусовій, Юлії Олійник, Володимиру Панченку, Яросла
ву Розумному, Леоніду Ушкалову, Дмитрові Штогрину, Тетяні Яро
шенко, а також усім, хто терпеливо вислуховував мої розповіді про 
Віктора Платоновича Петрова.

В'ячеслав Брюховецъкий



Зауваги до першого тому
У першому томі вміщено статті В. П. Петрова довоєнного періоду. Розташовано їх за хро

нологією публікацій зі збереженням правопису першодруку. Виправлено лише 

друкарські помилки, а також упорядковано пунктуацію, особливо, якщо на неї по
кладена змістоутворююча функція. То був період інтенсивного формування україн
ського правописания, тому збереження друкованої автентичності кожної статті дає 
плідний матеріал і для істориків української мови. Особливо цікаво це у випадку 
з В. Петровим — російськомовна людина, він почав писати українською на почат
ку 20-х років. Згодом пережив жорстку русифікаторську політику щодо української 
мови в 30-х, а з початку 40-х знову звернувся до так званого «харківського правопису», 
перейшовши й через усі мовні експерименти таборових видань у Німеччині. А зго
дом, аж у середині 50-х років, повернувся до Києва (після вимушеного перебування 
в Москві) і до майже знівельованої української мови...

Всі пристатейні зноски до текстів належать автору. Зноски, позначені знаками астерікс (*), 
подаються в примітках до кожного тому й належать упоряднику. Бібліографічний 
опис подається в авторській редакції певного часу, якщо інше не зазначено спеці
ально. У квадратних дужках виправлено очевидні огріхи, вміщено пропущені або 
виправлені слова, розшифровано більшість ненормативних скорочень, а також вка
зано на нерозбірливі місця з рукописних текстів.

Коментарі до кожної статті вміщено в кінці тому.

Тематичний та іменний покажчики до всього тритомника вміщено в третьому томі.



[Поетична творчість 
М. Рильського]
25 березня 1924 р.

[75-2]
У 900-х роках літературна критика була імпресіоністичною критикою, випад

ковими замітками з блок-ноту, написамими в кав'ярні чи в фоє кино.
Кожен історик л[ітерату]ри був певний, що знайдений ним в архівах раху

нок од прачки поета одкриває необмежені обрії в розумінні твор- 
чости старого поета й кожному критикові здавалось, що одірваний 
гудзик од пальто поета може з'ясувати загадку його творчости. Бос- 
велизм був літературною модою.

Дослід про поета був коротеньким блискучим фельетонним феєрверком 
фраз, що в їх трохи невиразна гаркавість надавала особливу пікант
ність незв'язаним між собою раптовим і нескінченим думкам.

Через двадцять років становище змінилось. Критик захтів бути математи
ком. Інтерес до поезії було обернуто в інтерес до математичних роз
рахунків. Тепер ніхто не розгорне книжку про літературу, коли вона 
не має вигляду солідної дисертації з цифрами, таблицями, схемами 
й картами. Формально-педантична точність стала останнім змаган
ням кожного критика.

[75-37]
Зараз панує мода на формальний метод. Аналіз форми захопив всіх дослі- 

дувачів л[ітерату]ри й мистецтва, й коли той чи инший критичний 
твір присвячено не формалістичним спостереженням, ми проходи
мо біля нього нехтуючи. Теоретики обгрунтовують свій формальний 
і формалістичний матеріялізм, а Коряк доводить, що цей м[атерія] 
лізм є чисто формальний і в переводі теорії формального] методу 
на язик суспільних відношень означає ніщо инше, як пристосування 
спеців до вимог радянської дійсности.

У [Robert Edouard] Pellissier в El Memorial Literario можна дізнатись, що 
в 60-х р. минулого століття культ розуму, що панував у парнасців, 
теж було визначено як м[атерія]лізм: говорилося про м[атерія]лізм 
Т. Готьє й Леконт де Ліля.

Од неокласичного парнасизму формального матеріялізму варт було б звер
нутись до м[атеріялі]зму діялектичного.

Коли наш час в певній мірі є часом уходу од абстракцій символізму в чіткі
ший парнасизм і матеріялістичний неокласицизм, то, з другого боку,
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наш час є відродженням Гегеля, добою неогегельянства. Од форми 
переходять до принціпів, од статистики й цифр до проблем і загаль
них тем, од статики статистики до динаміки діялектики.

Техніка слова [—] це ж двозначно: це «техніка слова» й «техніка думки». 
Творити [—] це мислити! Й філолог був завжди синонімом філосо
фа: логос = Бог [нерозбірливо].

[57-44]
Світогляд Р[ильського] вповні сучасний, хоч і висловлений у прийомах ар- 

хеологізованих виразів. Слова археологізуються, вживаються слова 
археологічні, своєрідні й особливі, витончені в своїй незагальності, 
але все це з'ясовується бажанням кинути те, що є, загал з його загаль
ностями, що його і їх ненавидить поет, і підвищити й мову і те, що 
вираз в мові находить на височінь, ще невідому. Не вважаючи, кажу, 
на зовнішній археологізм манери Р[ильського] висловлюватись, він 
у своєму світогляді вповні сучасний.

Що є х[аракте]рним для сучасносте чи точніше сказати для сучасної ідеології?
Один з галічан, роблячи спробу перекласти з російської мови термін «про- 

изводственый план», [запитав, чи не перекласти]: «план реально
стей».

Що є х[аракте]рним для, мовляв, «производственого плана» «плана реаль
ностей» нашої сучасно]]сти?

Революційна негатизація існуючого ладу, «царства необходимости» за для 
ради «царства свободы».

Поетика Р[ильського]: з його «не», що він прикладає до всіх понять: поети
ка революційної] негатизацїї.

Все кинути й все одкинути.
Homo novus п[овинен] б[ути] «чужим» старому небу й старій землі.

[...]
В цьому одкиданню старого є доля романтики, але, прошу, романтика з її 

вимогою катастрофічних змін і катаклізму є свромою, суто-рево- 
люційною.

Романтична свромість вимагає абсолютного знищення землі й неба. 
Т[Рьки] через те Р[ильський] і здається таким індиферентним, скеп
тичним і ні в чому невпевненим, що він людина особливо-глибокого 
фанатизму.

Він нехтує цим небом і цією землею, він вимагає абсолютного знищення 
землі й неба й, фанатик революційного] знищення, він проходить 
байдуже повз неулаштованість землі й неба. Що йому «ZayK A rj- 
землєтрус», коли взагалі треба знищити землю: знищити землю 
й ви знищите можливість Месини.

Його скепсис од глибини його віри.
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Його невір'я од його фанатизму.
Його індиферентизм од його катаклічного революціонізму. Революціонізм 

Р[ильського] в його вимогах абсолютних змін приймає всі прикмети 
космічности.

Він не вірить в рефомізм, в дрібні реформи, в парламентаризм і демокра
тизм: між Кларой Цеткин і Р[ильським] менше різниці, ніж нам зда
ється. Лібералізм реформістів і парламентаріїв є чужим радікаліс- 
тичному революціонізму Р[ильського].

[57т-45]
Homo novus — людина нового ком[уністичного] суспільства, — це людина, 

що зреклась власности, любови до речей і місця: Amor loci й amor 
rerum є чужою для такої людини.

Коли Ленін казав свої іронічно-отруйні промови про заборону «вільного 
крамарювання» й «націоналізацію банків, фабрик і землі», знищен
ня «приватної власности» й «держкрамарювання» й у вас реквізу
вали ваші стільці, й ви мусили йти в який-небудь відділ комхоза за 
ордером на кімнату, а Р[ильський] проповідував свого «мандрівни
ка», то на перший погляд між Р[ильським] й забороною вільного 
крамарювання немає нічого спільного, між тим, напевне можна ска
зати, що це все явища «єдиного стилю».

Як Л[енін] вимагав од всіх зректись amor loci й amor rerum, так і Р[ильський], 
проповідуючи мандрівника — Заратустру нового побуту — пропо
відував людину тієї ж  психології: людину відмовлення од власности.

Правда, у Р[ильського] є відтінок ріжниці в його проповіді «комуністичної 
людини»: його нова людина: людина нового побуту без власницько
го: але не в умовах побуту фабрично-урбаністичного, а побуту сіль
ського: він душею уходить в примітивізм, а не в досконалість техні
ки й машин. Homo novus Р[ильського] — мандрівник — номад, а не 
людина-маса й людина-машина. В Р[ильського] більше «скитства», 
ніж «еллінства». Але тут нема нічого дивного: проповідь «homo 
novus'a» як проповідь ухода в примітив, в r[u]ralism [нерозбірливо] 
Р[ильського] народницький: його людина майбутнього [—] людина 
сільської ідилії: риболовства, а не електрифікації.

Але це з'ясовується причинами ясними: У[країна] — є сільською, що див
ного, коли й Р[ильський] у «плані своїх реальностей» не може ви
рватись з вражень села, не може електрифікувати те, що для нього 
являється в малюнках: [р]уралізованого примітива.

Візьміть Т[ичину], коли й він пробує електрифікувати свій «производствен
ный план поета», свій поетичний «план реальностей», його електро
ни роблять враження газетної дешевки: поношеного пальто в клітку, 
купленого на роспродажі, де знижка од 75% до 25%. Вражіння не
природносте.
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[57-32]
Поеми Р[ильського] — революційний тон, зміст і фарби. Співець спокою, 

тиши, осінньої весни, отруйних квітів, трошки денді, із його архео- 
логізмом, безочаровим песимізмом і скепсисом, що спільного у ньо
го з Революцією.

«Феодал» — продукт роскладу старого світу. Але треба зовсім не бути зна
йомим з історією пролетарських літератур — знайомства цього 
й т[овариш] Троцький у своїй книзі «Л[ітератур]а й Революція» не 
проявив, через те він так скептично поставився до можливостей про- 
лет[т]ворчости, щоб не зрозуміти, що світовідчування Р[ильського] — 
світовідчування пролетарія.

Пролетлітературою взагалі вважають л[ітерату]ру, писану науковим жар
гоном, тією мовою, що балакають інженери й техніки: під пролета- 
рієм розуміють людину-машину й людину масу.

Це не зовсім точно: хоча це й є зараз певний стиль пролетарія: його маши- 
нізованість й індустріалізація його. Проте, пролетарій [—] це люди
на, що нічого не має, не має любови до речей і місця, — це є най
більш широке й точне визначення пролетарського] світовідчування: 
безвласницьке світовідчування справжнього пролетарія.

А естетство? — так кожний хоч трошки знайомий з історією л[ітерату]р 
[знає], що пролетарська творчість завжди «творчість канонічна», 
себ-то творчість оформленого певного стилю: творчість певного сти
лю; канонічна є творчість естета.

Те, що Р[ильський] класик — це його шукання канону, він хоче бути ка
нонічним у своїй творчости. У Р[ильського] були всі дані, щоб уйти 
в Р[ильського].

[57-48]
Довгий — ще трішки б і довгов'язий Рильський у чоботях і жовтувато-сірій 

на баранячому міху куртці — в кожушку обшитому жовтувато-сірому.
Десь-там: околиці Києва. За вокзалом. Де яри, маненькі будинки, великі пу

стирі, заметені снігом — білий, білий сніг, такий чистий, чистий — де 
не де розтикані корінці: заборів давно нема — спалені. Собаки: небо зи
мове в зірках, а собаки гавкають як в селі. На вулицях темно, порожньо.

Штани теж жовтувато-сірі: купив в крамниці сельбудинку — там дешевше. 
Любить: околиці, пустирі, яри: сніг і зірки.

Тиняється десь тим «нове-строєніє[м]» Соломянка. Степанівська вулиця: 
Либідь — поганенька, грязькувата. Підозрілі столовки: за стойками 
яких стоять якісь греки. Жінки в стоптаних черевиках з обідраними 
спідницями, що тиняються цілі на вулицях дні. Старці й старчихи. 
На мосту. Перекупки. Старе дрантя. Тіні. Стіни заводів. Рельси. За
бори. Обідрані, обшарпані.
Принади.
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Д. Грей, переодягнувшись, уходив в таверни. Своєрідне естетство, що шу
кає найнижчих падінь і вишуканого смаку в вражіннях грубких 
і вульгарних.

Традиції, що в Англії лишились ще од часів Шекспіра, коли актор, що грав 
ф[ілосо]фічного й ніжного Гамлета, для порядної людини лишався 
підозрілим бродягою, зустріч з яким в темряві ночі не є безпечною, 
а театр має бути на околицях міста, поруч з иншими вертепами.

Театр — таверна, де актори — злодії й убивці.
Треба було вийти на околиці міста, передмістя, щоб там на грязьк[ій] ву

лиці побачити обідраного в лахміття зі спутаним сивим волоссям 
і глухим риканням дід[а], напевне, короля Ліра, а в похмурому чоло
вікові пізнати величного Макбета: його надмірне честолюбство

[57-47]
не зменшилось од того> що він торгує папиросами. Не нехтуйте меланхо

лійним Датським Принцом, закоханим так ніжно в Офелію, т[ільки] 
через те, що ви його знайшли в підозрілій столовці, де за стойкою 
стоїть грек.

Цей аристократичний смак — виходити за околиці міста й там шукати 
в таверні людей з душами нібито щирими й глибокими, є надзви
чайно х[аракте]рним для Р[ильського].

Було б помилковим гадати, що цей смак у поета є тільки модою: простим 
у Уальда запозиченням. Нахил до околиць міста у Р[ильського] став 
органічним. Це Семенко — поет кав'ярні «Франсуа» й «Семадені». — 
Р[ильський], як і Еренбург, шукають у Києві, подібно Грею й лор
ду Бекону, вражінь більш витончених у своїй брудній вульгарності.

Золотий закон святого щастя знайшов поет у брудній таверні.

[57-51]
Естетство було тільки виразом несвідомого напряму: те, що було побутом, 

стало...
И Р[ильський] у своєму естетстві: тільки «ранній» предтеча «слишком мед

ленной весны». Очарований мрійник нового побуту нових днів но
вого суспільства, побуту, що став би таким, яким колись був побут 
Челліні, Війона й Казанови.

Я згадую як в тишині нічній ми 
Заглянули у царство грішних мрій.

Коли в поезіях 18-19 рр. Р[ильський] свідомо чи несвідомо стилізував свої 
пісні про вино в дусі, з одного боку, дендич[ного] сатанізму і студент
ського Gaudeamus'y, то в 21-22 рр. він засвоює инший стиль, стиль 
авант[юрних] романів 20-30 рр. минулого століття.
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Й не треба чіплятись до поета й його манери, йому більш подобається 
назвати таверною ковбасну й паштетну на я[кій]-н[ебудь] Паньків- 
ській вулиці, де грають гармоніст і скрипці, продають таємно са
могон і, де старий п'яний єврей показує фокуси: ловкість рук, де 
в честь поета програють заповіт і туш й він устане й, стоячи, про
слухає, знявши шапку. Йому більш подобається, щоб приятеля 
в ковбасній, студента з я[кої]-н[ебудь] Паньк[івської] було названо 
матросом, а дівчина в задрипаній спідниці й [з] сірим обличчям 
здавалась переодягнутою Таїс, що, переодягнувшись, амурних при
год шукаючи, зайшла в таверну портову Олександрії. Поет любить 
цей побут підозрілих паштетних на околицях міста й треба бути 
справді Коряком, щоб не зрозуміти, що маскарад завжди сприяє 
коханню й що він любов до паштетних приємно [нерозбірливо]. Од 
поета вимагають, щоб він любив Пікассо й не любив тих поганень
ких олеографій, що вісять над столиками на стінках поганеньких 
крамничок. Поета хочуть запевнити, що пейзаж Натана Альтмана 
«Матий», про якого можна довідатись у Тугендхольда й в старому 
«Аполлоні», кращий од малюнка, на якому ви можете побачити 
про в[о]ла, що вліз в двері корчми, й охотників, що з рушницями 
поховались під столами в шинку,

[57-52]
й урбаніст Р[ильський], скинувши модний смокінг чи, точніш, сту
дентську тужурку київського] бодлерьянця, з'являється в чоботях і ко
жушку ідилічного хуторянина:

Ранком золотим 
Входить він у свій садок осінній 
Де процвітають айсти білотінні.
Ми не раз тихесенько ідем,
Забувши молні вибрики і крики,
В зелений ліс — і ідилічний стрій 
Вертаєм кобзі писаній своїй.
По простому співати 
Мій рідний гай мене з дитинтва вчив 
І хоч не раз — признаюся — ставати 
Я на котурни моднії любив,
Але тепер про лісовую хату 
Складаючи немудро щирий спів,
Я не Уайльда маю ідеалом 
А чумака, що варить кашу з салом.

Хоч Р[ильський] і каже, «вибагливий естет не згоден буде з останніми ряд
ками» й хоч Уальд і скептично ставився до степів і лісів, проте од
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цього ідилічного рильськізма віє певним естетством вибагливого 
Ресксініяства.

Коли, стаючи на модні котурни й вдіваючи химерну отруйну квітку в ... 
костюми, Р[ильський] мав у даному разі ідеалом дендизм Уайльда, 
то коли цей увесь урбанізм був тільки модним вибриком актора, то, 
здається, й ідилічний стрій є теж позою. Позу штучности замінено 
на позу простоти й немудрої щирости.

Р[ильський] наскрізь літературний, він олександрієць, він бо лірик.
Р[ильський] не має в своїх поезіях вигляду естета й уайльдічного денді, але — 

це прикмета справжнього денді, не мати вигляду денді. Не удаючи 
з себе денді, він, як справжній денді, міняє одну позу на иншу проти
лежно: коли один час він покладав в тому, що бути poete diabolique, 
а потім його честолюбством стало стати poete parnassien, щоб наре
шті, зійти за чумака...

Це тільки машкари й гримаси: примха, не більш.
Примху здаватись сатанічним і проклятим він змінить на нову примху: при

мху здаватись тихим, спокійним, ясним і прозорим, як Гете та Л[еконт] 
де Ліль, чи таким простим, немудро-щирим, як чумак. Верхів'я трима
ють спокій і Р[ильський], щоб удати із себе справжнього олімпійця 
чи парнасця, що на верхів'я зійшов гірські, приймає позу покою.

Колись Г[айнріх] Г[айне] казав, що одвідавши Гете, вражений його олімпій
ською величністю, захтів балакати з ним грецькою мовою, й Риль
ський], що покладав свою гордість в епатуванні буржуа, тепер її по
кладає в тому, щоб чительник віршів поета, мовою українською] 
писаних, прочитавши, захтів би в поеті справжнього побачити еллі
на, якими були німець Гете й француз де Ліль.

[57-46]
Певне й в цьому блюзнірстві, привичному пороці, тавернах й всьому взагалі 

дендич[ному] сатанізмі було більш книжковости, вичитаности й ес
тетства, [...] більш пози, ніж щирости; л[ітерату]рної моди — ніж на
туральности й натуралізму; певне й те, що виспівування вина й жі
нок було тільки почасти бодлер'янством і бальмонтизмом, а в зна
чній мірі уявляло із себе ніщо инше, як наслідування Gaudeamus'y, 
й в збірці Р[ильського] ми знайдемо чимало студентських пісень, 
майстром яких колись в російській] л[ітерату]рі був Язиков, але хай 
все це й було л[ітерату]рною модою студентських часів, во всякім 
разі в цьому естетстві поета багато було од революційних] мрій про 
новий побут. Не забуваймо, що сатанічна школа Байрона утворена 
була школою революційних повстань проти старого побуту й ста
рого соціяльного ладу.

Колись кокаїн, отрута, порок, вино були властивістю (естетних денді) тільки 
де-яких, були мрією й коштовною спокусою, «син&ою далечінню»,
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коли ж усе це стало яв'ю, стало для всіх, тоді и поет, хорий на нос
тальгію, стомлений нездійсненим бажанням про побут кондот'єрі 
й конквістадорів, нудьгував:

Немає гірш, як буть собі нудним;
Хоч-би чарок, хоч-би пороків ряд,
Хоч-би у перстні золотому яд,
Хоч би удар веселого стілєта.

Колись це все було сном — «Рабле й Рембо», це було тільки естетством мрі
яти про побут Війона, Верлена, Челліні, Шевченка, чумаків, козака 
Мамая чи Іллі Турчиновського.

[57-50]
Було естетством згадувати Війона з його такими надзвичайними прихода

ми: приходами студента, що в п'яній на вулиці сварці з-за п'яної 
з п'яними очима дівчини товстого вбив абата, пригодами вченого, 
що попався в крадіжці зі взломом, пригодами поета, що стояв на 
чолі шайки злодіїв, і нарешті, антрепренера мандрівної трупи яр
маркових акторів, що скінчив життя своє на шибениці. Це було 
тільки вигадливим естетством почувати себе закоханим в ніжного 
Верлена з його лисим черепом, черепом не то Сократа, не то катор
жанина, що розподіляв життя своє між кав'ярнею, в'язницею й лі
карнею й вмирав мерзотно-гидотний, з тілом, якого торкнувся ще за 
життя останній росклад, тлін і гниття.

Це було нашою заздрістю — заздрити Рембо поезіям, таким незрозумілим, 
його шуканням, таким ріжноманітним, коханню, в якому почувався 
присмак крови й божевілля, його пригодам в Мароко, Алжирі й на 
озері Чад.

А то ще Казанова й Челліні?
Поль де-Сен-Віктор міг обточити кожного рядка в своїх есе, цих сонетах, ви- 

; кладених прозою, оповідаючи про Челліні, але його слова про Чел
ліні були тільки нездійсненим бажанням і неживою ідеєю в епоху 
Луї Филіпа, буржуазного] короля.

Що міг вигадати Конан-Дойль? Розв'язувати справи короля в Богемії.
«Час цікавих процесів минув». Люде чи принаймні злодії — загубили всяку 

енергію. Що до мене особисто, то моя професія вирождається в мис
тецтво відшукування загублених олівців і порад [нерозбірливо] для 
людей, що ненавидять нудну рутину життя без штучного збудження.

[57-61]
Те, що в циклі: «Беатриче й Гетера» Рильського Филипович вважав за 

«бальмонтизм», ми хочемо звести до першоджерел і в банальщині
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бальмонтизма бачити певний бодлеріянізм: бодлерьянські традиції 
міцними були в європейській поезії II Уг XIX в. Й коли сам Верлен, 
найніжніший з ліриків наших часів, віддав своє життя Бодлерові, 
цьому Мефістофелю ліричних Фаустів Новітнього письменства, то 
що докірливого, коли й Рильський, подібно Верлену, захтів свої по
етичні симпатії поділити між двома великими англійцями, що їх 
імена являють собою певний етап історії європейської культури.

Про свій бодлеріянізм не раз згадує Р[ильський]. В «Рибальському посла
нії» він і свою описує кімнату, де:

«На стіні — полиці дерев'яні,
Де сплять поети знані і незнані,
Де поруч із Гомером Боделер».

Проте на першому, як бачимо, місці й до того ж і поруч стоять Гомер і Бод
лер. Кокаїністичне Бодлер'янство взагалі у нашого поета досить тіс
но з його ідилічним гомеріянством є звязаним.

[57-6]
Він любить отруту, сховану в химерних квітах зла, що на тонких ростуть, 

звиваються стеблинах у раю блаженних мук, в «пекельному раю». 
Декадентна романтика «Готелю Пімодан», в якому відбувалися збо
ри «Клубу гашишістів», описаного Т. Гот'є, ця декадентна романти
ка наркотичних отрут екзотичного Сходу зробилася певною вірою 
Р[ильського]. Ця віра, віра в вроду отрути й отруту вроди неживою 
химерністю своїх ідей і бажань вповні задовольнила скептично-іро
нічного у своїх сибаритних смаках письменника. Він певен, що опі
ум є врода й що врода в опіумі.

[57-7]
Розуміється це була легенда й в своїй легендарності була вона просто на

ївною не зовсім доброго смаку нісенітницею, але цікаво те, що цей 
студент, сам не знаючи про те, передав легенду, утворену вповні 
в Бодлерівському стилі.

Во всякім разі Культ Бодлера й його великих учителів Бр[аммелл]я й Де- 
К[вінсі] панував у цьому іуртку: й книжка Барбе д'Оревільї про 
Джорджа Б[раммелл]я й дендизм користувалась великою тоді пова
гою, а один із бібліофілів, що між цими київськими був антропофа
гами, знайшовши російський 70-х років переклад книги Де-К[вінсі] 
про наркотики, мріяв творчість Достоєвського в деякій з'ясувати 
мірі в зв'язку з описами цих «штучних парадизів», що їх у своїй кни
зі дав де К[вінсі]. У дусі тієї моди, що тоді панувала в цьому літера
турному іуртку, як кажемо, й Рильський свідчив про себе:
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«В душі отрутні мрії й отрутні квіти».
Квіти отрути Р[ильського] виросли з «Les fleurs du таї» , з «Квітів зла» Б[о- 

длера] і наш поет читав іноді «Les fleurs du таї» , подібно Верленові 
як «Les fleurs du та і»  й злі квіти, отруйні приймав за майську квітку 
блакитну. Блакитня квітка енських романтиків, що її з сентименталь
ним захопленням у своєму романі «Генрих фон Офтердинген» описав 
Novalis, у романтиків французьких стає квіткою зла й Р[ильський], 
зробивши майже першим спробу ці квіти зла, наркотичні квіти, 
отруйні в садах нар [одної] поезії зростити небесно-синім, називав її 
маком.

Для поета, що «живе в пустині серед каміння та людей», «тільки мак небес
но-синій єдина втіха».

«Ловлю, — каже поет, — надії подих 
В твоєму в синьому маку.
В твоїх невикінчених вродах».

[57-4] І опіуму дим у мертвий час півночі
По келії пливе і в тьмі його встають 
Лиця незнаного ясні недвижні очі,
І заворожують, і світять, і зовуть...

В диму опіума — отрута блакитної квітки; «маку небесно-синього отрута» — 
встає лице Незнаного. Це він, Незнаний з недвижними очима* на
ливає отрути в кубок поета.

Р[ильський] не осмілюється, правда, сказати, що він готовий визнати, що 
він Диявол — невидимий учитель великої краси.

Побачення уві сні записав Р[ильський]: поезію в тонах — білого й червоного

Блідий Діявол із червоним ротом 
Своє лице до мене нахиляє,
І ввічливо — мов льокай за табль-д'отом —
Мені отрути в кубок наливає —•
І сам собі. Ми кубки піднімемо,
Він скаже тост холодними устами,
І кине хтось червоні хризантеми,
Политі кров'ю й п'яними сльозами.

В кубок поета вина налив Блідий Діявол із червоним ротом. Поет випив 
вина, налитого Сатаною: випив Елексира Сатани. Чудесну повість 
про брата Медарда, який випив цього Елексира Сатани, розказав 
уже колись Е. А. Гофман. Варіянт цієї повісти жадав подати й Риль
ський].
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[75-37]
Сатанізм.
Дендизм.
Природа.
Пірат. .

Дендичний сатанізм в каберетному стилі не вдається Рильському. Він зма
гається вірити, не дає іронічного освітлення: і те, що поет вірить, ро
бить те, що чительник ніяк не може повірити.

Коли б поет вірив у свої сатанічні дендичности своїх соглядань і побачень 
за столиком у кав'ярні, коли б він поставився до них іронічно, у нас 
виросла б певність в серйозність поета. За іронією завжди ховається 
вища тверезість. А тут ніяк не віриш авторові, очадів він тверезий 
і серйозний в своїх согляданнях.

Два кубки 
(Біле й червоне)

[Блідий Діявол із червоним ротом 
Своє лице до мене нахиляє,
І ввічливо — мов льокай за табль-д'одом 
Мені отрути в кубок наливає.
І сам собі. Ми кубки піднімемо,
Він скаже тост холодними устами, —
І кине хтось червоні хризантеми,
Политі кров'ю й п'яними сльозами.
І білий місяць у вікно загляне 
На повні кубки, і зачервониться, —
І серце перестане 
Биться.]

ніяк не віриш в ці
хризантеми, политі кров'ю й сльозами.

В[ололимир] С[оловйов] мав певну рацію, оповідаючи про свої соглядання 
лика Софії* das Ewig[-]Weibliche, в жартовливому тоні.

[57-31]
Й тільки тоді, коли мотив кохання чужого до чужої пересікається з моти

вом мандрівництва й коли поет, одкинувши Бодлера, для освітлен
ня цієї теми використовує Гомера, стилізує тему в античному стилі, 
тільки тоді здобуває він «утому життя» й творить він яснозору пісню 
спокою:

Як Одіссей, натомлений блуканням
По морю синьому, я — стомлений життям.
Чужий і людям і собі.

^  [Поетична творчість М. Рильського] 103



«Навсикая» стає музою поета, що душу в собі відчув гнаного богами хитро
умного Одіссея.

Яка Пенелопа, в борні з ненажерливими женихами, чекає його повернення 
в царський дом Отчий.

Але легко зрозуміти, чому кохання, наприклад], а тим самим і життя 
[Рильський] приймає в поезіях, присвячених античности. Прийман
ня життя у Р[ильського] є цілком античним мотивом: щоб життя 
прийняти, йому треба археологізувати його, віддалити його, відчу
жити: зробити його далеким і чужим, сном.

Романтичну природу класицизму наших українських] поетів сформулю
вав Зеров. Звертаючись до поетів античности, він сказав

І ваше слово, смак, калагатія
Для нас лиш порив, недосяжна мрія...

Так, Р[ильський]: класик, так, він приймає життя, так, у нього еллінська ра
дість існування, але у всьому він археологічний, він романтик. Бути 
сучасним це й є не бути сучасним.

Він людина несучасна: кохається в минулому, мріючи про майбутнє. Лю
дина майбутнього, він для тих, що доганяють сьогоднішній день, 
здаватиметься старомодним.

[57-34]
Він весь в античності.
В освяченім гаю, де зеленіє Лавр.
Стрункої Дафни тінь і знак ясної слави — 
По росяній траві пробіг дзвінкий кентавр 
Що мудро вчить мене розпізнавати трави.

Заснув Ендоміон на місячній поляні 
Де смольний дух трави і сосен престарих.
До милих уст його рожевих і пухких,
Богиня хилиться в нестримному бажанні.

А сонце вигляне із-за снігів гірських 
Скупавшися в дзвінкім зеленім океані 
І сором стане їй, незайманій Діані,
І чуть лиш здалека її мисливський ріг. 

Білим цвітом розцвілися сливи 
На ясному голубому тлі.
Дні веселі, дні ясні й щасливі 
Йдуть, пливуть по водах, по землі.
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Далекий дім, замислений і білий, 
Старі книжки на зігнутій полиці, — 
І за вікном нежданні тіні птиць 
Що, пролетівши, мрію полишили.
І самовара ніжне воркотання 
І запах яблук, хліба та гербати,
І на подвір'ї білий пес кудлатий 
І коней стомлених вечірнє ржаннє. 

Білі цуцики іуляють на соломі.
Як Одіссей!..

І дзеркало води і співи журавлів 
І книги мудрії, сердець великих спів, 
Розмови радість і радість без розмов 
І шелести трави і пахощі дібров.

Цвітуть бези ...
Молюсь і вірю...

[57-5]
Заховуючи ці традиції «штучних раїв», л[ітерату]рної інколи романтич

ного декадентства французьких] письменників Уг 19[-го століття], 
Р[ильський] у дусі цієї школи «виступає як advocatus Diaboli, адво
кат дияволічних отрут вроди. Він хоче запевнити нас, що не можна 
прожити без штучних раїв, «пекельного раю», без тих «нездійснен
них бажань і неживих ідей», дендичне знаття яких дає нам кокаїн, 
гашиш і опій.

«Як без Діявола прожить» — дивується він (підкреслює поет).
Сатанічний дендизм Б[одлера], утворений ним під впливом переважно Бай

рона, Едгара По й Е. Т. А. Гофмана, визначив той же у Р[ильського].
Надати відтінок сатанічности своєму дендизмо-естетству, це ще Байрон 

і Шел і, а за ними Пушкін і Лєрмонтов, вважали прикметою хоро
шого тону. Хороший тон вимагає од культурної людини бродити 
comme il faut, бути трохи дендичною в своїх смаках, настроях й тро
хи демонічною в своїх вчинках.

Це так точно сказати:
Как Демон с гордою душой 
Я меж людей безвестный странник 
Для мира и небес чужой.

Не дивуйтесь, коли й Р[ильський] захоче казати, що він чужий землі й небу, 
що він невідомий очарований мандрівник, що йде в незнаєме «ніку
ди», не дивуйтесь, коли й Р[ильський] опише свого Демона й опо
відатиме, що у нього буває Сатана й вони балакають цілі ночі удвох, 
що Диявол увічливо наливає йому в келих вина й вони випивають
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удвох, — не дивуйтесь цьому, бо манірна мода початку XIX в[іку] на 
дентичний сатанізм була також модою й в початку ХХ-го. Як би не 
оцінювати цієї моди, якої разом з иншими модами, до речі сказати, 
не минув і Семенко, коли він у 18[-му році] за столиками київських 
кав'ярень кохав і задавався й мертвопетлював, удаючи із себе не 
стільки метра футуристичної] школи, скільки напудреного П'єро 
з «Вар'єте». Як би не оцінювати ції моди, приймати чи не приймати, 
вважати її за приймовну чи неприймовну, неприємно, але... вона 
була й історик л[ітерату]ри й критик мусить факт існування такої 
моди зафіксувати.

Була мода тлумачити вроду й мистецтво як отруту й до того сатанінську, як 
опіум і наркотик. Р[ильський] не минув таких тлумачень.

[57-49]
Кокаїн не входив як необхідна прикмета в побут. Він був властивістю естет- 

них дендів, а не конквістадорів, й був засобом обурювати моральність 
буржуа й у них обурення викликати. Досвіди з гашишем улаштову
валися в готелі «Пімодан», але коли в готелі Пімодан вибігли шибки 
й на дверях повісили велику вивіску з бляхи й поставили коло них 
чоловіка в сірій шинелі з рушницею за плечима й бомбою за поясом, 
то кокаїн й тоді лишився тим же засобом епатування буржуа, тільки, 
правда, (не в руках естетних денді) прихильники епатування буржуа 
змінили смокінг на шкуряну тужурку.

[57-41]
Бодлеру ж, поза тим, присвячено ще у Р[ильського] окремої поезії:

[В Раю блаженних мук, де на тонких стеблинах 
Ростуть, звиваються химерні квіти зла,
Подібні до очей жіночих і звіриних, —
В пекельному раю його душа жила.

Лякати буржуа, назватись людоїдом,
Що хтів-би скуштувать малесеньких дітей;
Впиватися гірким, самотним, тонким медом 
Нездійснених бажань і неживих ідей, —

І бачити в вині безстидної таверни 
Вино Причастія, єдину кров Христа...
Хіба таке життя, потворне і химерне,
Не зветься красота?]

В цій поезії Р[ильський] досить виразно освітив те, що він вважає за красоту. 
Красота — це життя потворне й химерне, коли віддаватися бажанням не

здійсненим і ідеям неживим, що рождаються в диму наркотиків,

106



кохатися в блюзнірстві, епатувати буржуа й утворювати про себе 
легенди, що викликають обурення й огидство, називатись людо
їдом, що хтів би скуштувати малесеньких дітей, це є принадним 
для поета; Р[ильському] подобався той химерний юмор Бодлера, 
що, похмурий і дикий, нагадує свіфтів юмор, це ж Свіфт най
смачнішим для витонченого гурмана вважав м'ясо маленької ди
тинки, Р[ильському] подобався у Бодлера цей стилізований в сти
лі Свіфта юмор, що примусив якось його звернутись до якогось 
шанованого урядовця з запитанням досить своєрідним, в якому 
було більш кривляння кабаретного конферанс'є, ніж щирости 
поета, що нехтує позою: «Чи їли ви мозок маленької дитинки, по
куштуйте, смаком своїм зерно грецького горіху нагадує й є чудо
вим».

Екстравагантні божевілля Бодлера принадними здались в свій час і для 
Р[ильського] й, подібно першому, покладавши радість свою в тому, 
щоб дратувати філістерське суспільство, й свою гордість, щоб зда
ватись одіозним, він запропонував в свій час гуртку літер[атурної] 
молоді м. Києва назватись антропофагами.

Ми пам'ятаєм, як колись, років 8-9 тому назад, один студент розповідав 
нам про цей гурток київської л[ітератур]ної молоді, й свідчився, що 
в цьому іуртку антропофагів молоді гурмани, купуючи в Анатоміч
ному] Театрі, людське м'ясо, заказують із нього котлети для своїх 
вечерь.

[57-3]
Як Бодлер, Р[ильський] поет гріха:

І сніжний иней мрій моїх,
І діл моїх башо зелене,
І муки дум, і бруд, і сміх, —
Усе сплело життя шалене.
І добре так мені іти 
Незрозумілими шляхами 
До невідомої мети, —
І в божім храмі чистоти 
Дзвонить порочними чарками.

Поки гріх — солодка таємниця, 
Плід, що Бог зривать заборонив, — 
Крадькома так весело грішиться.
В час веселих в час веселих днів!
І так легко каятися вранці 
І забути першу ніч гріхів.
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Він тільки через те й міняє Беатриче на Гетеру, що зв'язано це з блюзнір
ством

Я чистий образ Беатриче 
На сміх гетери проміняв,
Од Бога я відрікся тричі, —
І тричі півень проспівав.

[57-2]
Як Б[одлер], Р[ильський] — поет гріха, він находить, що

Є дивний чар — в т[ому] щоб тоненьку павутину 
Плести з гріха, отрути і вина.

І сніжний иней мрій моїх.
Ми не будемо сперечатися про художню вартість двох останніх рядків, 

й коли б ми й погодились, що в них почувається перо молодого ще 
письменника, то во всякім разі, ми вважаємо, що наш ригоризм 
щодо цих рядків і взагалі всього цикла «Беатріче й Гетера» був би 
в даному випадкові більш-менш педантичним. Як би їх, повторюю, 
не оцінювати з боку художнього, лишається безперечним одне 
твердження, що їх утворено в певному стилі: Б[одлер] навчив нашо- 

’ го поета
«бачити в вині безстидної таверни 
Вино причастія, єдину кров Христа».

Ствердити вертеп як храм і храм як вертеп, пияцтво як містеріальну євха
ристію й повію як Мадонну.

Славетний український] ф[ілосо]ф 18[-го] в., що нахил до також іроніч
ного світовідчування мав, колись сказав «Б[ожий] храм имеет вид 
блудных домов». Коли для Р[ильського] й цього ф[ілосо]фа храм 
є вертеп і вертеп є храм, то натурально, що Золотий закон святого 
щастя знайшов і наш поет у брудній таверні.

Святеє щастя в вінку із виноградних грон 
Мене в таверні брудній не минуло.

Слова таверна та вертеп стають в поетичному словнику Р[ильського] таки
ми ж звичайними, як і слово болото й багно. Подібно Б[одлерові] 
наш поет любить гріх і коштує з насолодою терпку й гірку солод
кість своєї загибелі:

Є дивний чар — втопати у болоті.
Де огники тремтячі миготять.
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Де я не був? У темних баговиннях

Топився; я — в роспусті і вині.

Діл моїх багно зелене.

Я весь в болоті.

У болоті ти п'яна лежиш.

В болоті я живу.

А ми затопчуєм в болото 
Все те, що в нас самих — краса.

Він певен, що життя своє скінчить у болоті бентежного вертепа

В болоті я живу 
[В болоті] я загину

й в другому місці [:]

В бентежному вертепі 
Своє життя я закінчу».

Я буду жить і крик агонії ловити 
Крізь гасла п'яної юрби.

Содом шумить і я в Содомі 
Сміюсь, втопаючи в вині.

До слова порок він прикладає епітет привичний, хоча йому й остогид при- 
вичний порок, але він ним одним живе.

В сірі дні осіннього болота 
Нам порок привичний остогид,
Але ним одним живе істота,
Тихо мріючи про чистоту і стид.

[57-19]
Б[одлер] одкрив у своїх поемах нові аморальності й особливу зіпсова

ність [нерозбірливо] (спорченість). У фактах пороків з «часів» печер 
і мамонтів йому не лишилося нічого одкривать. Він глибоко певен
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в нечистоті тіла (плоті) й я осмілився б сказати, що доктрина гріха 
знайшла собі .свій останній поетич[ний] вираз у квітах зла.

Б[одлер] обмірковує повстання почуттів із дрібного скрупульозністю ка
зуїста й важкою докладністю вченого. Для нього ці факти варті 
обмірковування: це гріхи, й у найменшому з гріхів є щось величезне.

Наймізерна тварина, що ніччю в тіні підозрілої стрівається вулички, одяга
ються в його умі в трагічну величність: сім демонів в ній і все містичне 
небо дивиться на цю грішницю, душа якої у небезпеці...

Б[одлер] любить гріх... Він почуває смак до жінок тільки, коли йому тре
ба напевне загубити душу свою. Він ніколи не буває закоханим і він 
не був би роспутником, коли б роспуста не була чимось виключно 
безбожним. Він лишив би жінок у спокої, коли б не гадав, що через 
них образить Бога й примусить плакати янголів. Що знівечило Б[о- 
длера], так це пиха.

Він в своєму високодумстві хтів, щоб все, що б не робив він, навіть манень- 
кі його нечестивости, були б варті уваги; він був би задоволеним, 
коли б він міг зацікавити гріхами своїми небо й пекло.

[57-18]
Так декларує бодлеріанську доктрину гріха в своїй La vie litteraire А. Франс. 

Але те, що у Б[одлера] було утворено в зрілі роки, то у Р[ильського] 
було запалом юнацтва й він не зміг і не зумів проявити казуїстич
ної скрупульозности й ученої докладности, хай вони були б і чисто 
прозою, в питаннях пороку й гріху. З бодлеріанської доктрини грі
ха Р[ильський] узяв тільки один мотив! Наслідуючи Б[одлеро]ві, він 
стверджує роспусгу тільки тому, що роспусту вважають люди за 
щось виключно безбожне.

Кохання є гріх. И-Р[ильський] кокетує^ігюч^о^коханістіо;-пікантною-[—.-j 
як-жага,--й гострою я̂к-бЬіьгВін-блукає-вулицями-сумний-й-шукаючий; 
шукаючи зустрічі: -серце-його-ранено й тремтить в- рукахневідомого 
кохання. Рани■ томительно-роскриваютьея-назуетріч-коханню й-див
ляться-на-її)--як-одкриті очіт~й~як~ ніжні-іу б и-шеп очуть- лаекаві-еловат 
Але він відмовиться од цього кохання, що воскрешає мертвих, щоб 
їх знов умертвити, що насичує голодних і згагних голодом і згаго[ю], 
визволяє в'язнів й однімає од них світ. Він свідомо утворює ілюзію.

В очах поета вождеління переходить у сумну печаль сумнівом души.

[57-15]
Але Бодлерьянську доктрину гріха Р[ильським] не було засвоєно до кінця. 

Щоб доктрину гріха засвоїти, треба якось, принаймні, відріжняти 
гріх од доброчинности, те, що є злом, од того, що є добром, взагалі 
треба бути в чомусь упевненим і мати якісь критерії. А поет таких 
критеріїв не мав і не має.
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В душі давно згубились 
Людське добро і зло.

Р[ильський] ніколи не був вірним рицарем Мадонни (Беатриче), проте 
він і за Гетеру не підіймав меча. Щоб боротись, треба мати волю 
й стремління, а він жадної не має волі й жадним не володіє стрем- 
лінням.

Загубивши людські поняття про д[обро] і зло, не маючи до того ж і волі, він 
не повертає на боротьбу із злом:

Знаю: безсилі обоє 
Ми на тутешній;
Отруєний, без волі і стремлінь;

Іду, як ніч, пливу, як мла 
У царство сна од царства зла 
Без мрій, без волі.

Як Пр[оспер] Мериме казав: «Треба бути чесною людиною й сумніватись», 
так і Р[ильський] прикмету людської чесности покладає в сумніві. 
Тільки той, хто сумнівається, й є чесним.

Не маючи схованого й трівожного недовір'я, що властивим є тільки для 
дурнів, Р[ильський] спокійно й чемно не довіряє всьому чи, краще 
сказати, не вірить нічому. Не хоче в ні що вірити, вірить у ніщо. Він 
скептик і тому так любить: не знаю, не розумію, не здійсняю (сло
ва сумніву й недовір'я). Тому що він скептик, він стверджує скрізь 
і завжди постійне «не». Подвійним «не» й подвійною негатизацією 
знання (словами незрозумілий і невідомий) визначив поет шлях 
життя свого:

І добре так мені іти
Незрозумілими шляхами
До невідомої мети.

Тільки через те, він і казав так багацько про «незрозумілі» шляхи, що він — 
скептик. Питаючи про «куди» шляхів своїх («Куди веДе моя доро
га?», «Куди іти? Блукати без надії?»), він каже про невідомість пев
ного «куди».

Куди іти? Скажи мені, скажи!
І ти не знаєш, і ніхто не знає.

Ніхто не знає? куди іти. Не довіряючи всім шляхам, Р[ильський] повірив 
тільки в шляхи, яких нема, шляхам в ніщо й в нікуди. В нікуди ухо
дять шляхи поетового життя, бо йому немає куди йти. Він готовий
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іти без шляхів і без мети, він готовий іти в нікуди, нікуди не йти. 
До того ж його нікуди й не тягне.

Я впав, зблудився, я згубив дорогу, —
А втім мене нікуди й не тягне.
І я зостанусь у німій скорботі,
Отруєний, без волі і стрем лінь...

Дивлюсь недвижно і бездумно 
Крізь зимове морозне шкло.
В цю ніч ясну все зрозуміло,
І далі нікуди іти:
Життя і радісне, і миле, —
Та не для тих, хто без мети...

[57-14] «Загублено усі шляхи й дороги».

Я... зблудився, згубив дорогу.

Ніхто мене не кличе 
І до людей давно уже згубив я шлях.

Чи ж не краще, все загубивши, й самому загубитись: потонути в імлі, уйти в: 
«Обійми золотої мли, в безмежності туманні!»

Піду мандрівними шляхами, .
Потону, загублюся в імлі,
Затужить «прощай» по-над нами,
Як птиця по рідній землі 
Піду мандрівними шляхами 
В краї, де нема вороття.

Він poete maudit — отвержений, — викинутий мандрівник — скрізь чужий. 
Бродяга, що чвадає «шляхом потрачених надій», тим шляхом, яким 
ідуть повії й злодії.

Це вони — злодії й повії — викинуті з життя й суспільства:

«Ішли одним шляхом зо мною,
Шляхом потрачених надій».

Він — мандрівник, що, як і ці викинуті з суспільства люди, все загубив, 
нічого не має, все кинув, од усього звільнився й віддався безмеж
ності.
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Гуркоче поїзд і співає дріт,
Хтось посила трівожні телеграми, —
А мандрівник теряє власний слід,
Чвалаючи полями та лісами.
Кінчаються усі дороги Римом.
Всі мандрівці, і цар, і перукар.

Ця проповідь мандрівництва досить х[аракте]рна для Р[ильського]. 
Ствердити блукання мандрівника [—] це значить ствердити психологію 

людини, що всього зреклася, од всього відмовилась, усе одкинула. 
Мандрівник — це взагалі людина зречення, відмовлення й одкиданйя.

[57-29] Ми вдвох ішли й не говорили.
Ти вся засніжена була.
І ми ішли й мети не знали 
В вечірній сніжній тишині.

Вона й він в «вечірній сніжній тишині», і це таке принадне для Р[ильського]: 
«мети не знали в вечірній сніжній тишині». Вечірня холодно-спокій
на тиша не потрібує визначених мет і певного ідеала.

«Незнаема мета» й «незрозуміла тишина»: це ж є, на думку  поета, особливо 
вишукана врода. І тоді в незрозумілій холодно-сніжній тиші явля
ється поету образ її: засніженої.

Ти вся засніжена була.

Вона — коханка — вечірня, холодно-спокійна — снігова королева, та сама, 
про яку чудесну легенду в своїй книзі розповів Филипович:

Причарувала хлопчину 
Раз королева снігів.
Тихо на серце-крижину 
Холод зіми напосів.

Вона не [тільки] осніжена: вона сама снігова

«Може, навіть сніжинка і ти,
Що упала до нас з висоти,
Щоб серця нам навік закувать,
А самій непомітно розтать?»

Але коли це лякає Ф[илиповича], що серце — крижина, що на серце хо
лод зіми напосів й він мріє про ластівку — милую Герду, вірну душу
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дитячу, дівчинку, що рятуватиме Кая, Р[ильський] не хоче Герди, він 
більш вірить Засніженій.

Коли:
Лежить на полях блакитний сніг.
Вечірній час огорне нас.
Весні в серця загляне...
Щасливий час, вечірній час!

У сніжний вечірній час загляне в серце весна:

Мороз холодні вікна помережав.
Зайців даремно цілий день я стежив,
Зате в душі — рожево-білий сніг 
На давні бурі і на луки ліг.

[57-1]
Врода; споглядання“вроди-п[овинно] лишитись-невисловленним-і невира-

ж ен н и м т
Хтовиоювить-небесного-порив 
Святу хвилину творчої-нестями;
Коли-душа-виходе-з -берегів?

Але й-чи-треба-вимовлять словами,
Чи- може грішним навіть-буде-спів 
У час, коли ні в нас, ні по»над нами не буде-слів:

Таємнича хвиля— -хвиля-сог7іядання-вроди7 що-пробіга^-в-душі поета: це 
соглядання-«без імени і без обличчя». В краег-еоглядання вроди-це 
сон-напіваабутий;

-Квіток-невидимих-отруга;
Церков незримих дальній звій.

Коли- врода--по-за-- нами, коли-вона - несказана,-невисловлєна,- то - й-людина 
й світ й кохання“п[овинні]- б[ути]-невисловленими,- бути -«без імениту
І~бвЗ~о б  ЛИЧЧЯ:

Коли нам здалось, що Р[ильський] «без шляхів», то це тільки через те, що 
ми не уважно подивилися на нього: у нього є певний шлях і цей 
шлях «без імени» є шлях тиши. Путь тиши — ця путь повернення 
дум в самих себе — путь, яку сприймає Р[ильський].

Р[ильський] шанує святиню мовчання, він розуміє, що для несхвильова- 
ного соглядання Вроди треба заглибитись у безмовність і хоч трохи 
звести ум свій од непостійного.

Він знає, що безмовність — вища вродливість.
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Ось як описує стан тиши, hesychia, Плотин: «Хай будуть тихими у неї не 
т[ільки] тіло, що її оточує та [нерозбірливо] тіл, але й все охоплююче: 
тиха хвиля, тихе море, тихе повітря, а саме небо несхвильованим; 
при цьому хай мислить вона, як звідусіль Душа ніби втікає, влива
ється, звідусіль входить в її нерухому й освічує»**.

Ця пітагорейська думка про тишу, про тихий світ, про «солодкий світ», 
думка, що її розвинув Метерлінк, найшла свій відгук у Р[ильського] 
г\ пда^іс; тцс; r\ovxu* діяльність тиши, безмовности:

«Рибальські ідилії» Р[ильського] навчили його согляданням тиши.
Авва Антоній вчив:
Хто же в безмовності, той вільний од трьох спокус: спокус слуха, язика 

й зору.
Од звабливостей міста й його пеклувань Р[ильський] уходить в тишу ри

бальських соглядань. Він має глибоку тишу й мир у собі: «Тиша є го
ловна умова соглядання[»].

[57-33]
Синіє ранок і роса горить,
До хвилі хвиля ще не гомонить.
Ми сидимо, схилившись над удками,
І тільки тиша, тільки Бог над нами.

Тиша — Бог.
Віддавшись тиші, согляданню тиши, він потім віддасться сну:

Пурнули стиха у свіжий сон ясний.
Не сон, а мрії, не життя, а хвилі,
Не думи, а хмарки шовково-білі,
Що тануть у промінні золотім,
Як тихих жертов непорочний дим.

Тиша — сон:
Не сон, але й не життя, не думи, «тих жертов непорочний дим», що тане 

«у промінні золотім» як «хмарки шовково-білі».

Полиця там, і гачки, і бляшні, і удки, —
Рибальських душ німі товаришки.

Полице, люба

Ти втіхи і розради джерело
Для дум, котрі прибило людське зло.

Вранці на річці тиша.
Потім сон наш огорне свіжо й прозоро.

^  [Поетична творчість М. Рильського] 118



[57-35] Не Бог не Сатана вітає надо мною.
А инший дивний Дух на все кладе печать 
Прозорої краси і срібного спокою,
Яких земним устам не знать і не назвать.
В високій келії, щасливо-одинокий, 
Чернець без божества і жрець без молитов> 
Найшов я крижаний і незглубимий спокій, 
Що більший над земні страждання і любов!

Не Бог, не Сатана: цей Даймоніон, що заворожив Р[ильського], Дух срібно- 
прозорого спокою.

Цей дух, що на все кладе печать прозорої краси й срібного спокою, незна
ного спокою.

[57-27]
Але звідкіля у Р[ильського] цей культ «незнаного», «незрозумілого», «не

зримого й невідомого», звідкіля у нього нахил до епітетів негатив
них, до епітетів на «не»?

Цей культ не міг бути чимсь випадковим, простим винятком; він повинен 
бути зв'язаним із загальними поглядами на мистецтво й на природу 
вроди. І дійсно. Як дивиться Р[ильський] на вроду.

Вроди немає: Ту вроду, що є в нас, ми затопили в болот[і]: краса, яку ми 
знаємо, — це тільки труп убитої краси.

Галасують і сміються, п'яні —
Скрипка, флейта, кларнети, баси —
Що в людськім, у бруднім океані 
Плине труп убитої краси.

Хто ж святим покійником торіує?
Хто святині сміє купувать?

Тут, на землі, тільки труп вроди, врода ж над нами й по-за нами, її не мож
на знати.

Вона лишається незнаною й незрозумілою.

В тобі, мистецтво, у тобі одному 
Є захист: у красі незнаних слів.

Ах скільки вроди поза нами 
Та нам її не знать, не знать.

не

Нема того на землі 
Що нам приснилось.



Врода по-той бік земного й людського: вона [нерозбірливо] transcensus: транс
цендентне. Естетика Р[ильського] — естетика трансцендентного.

Красиві слова незнані; мистецтво й полягає у творчости незнаного: нескін- 
ченого несказаного й непро[я]вленого. А звідціля послідовний пе
рехід: коли мистецтво мистецтво незнаного: тихих нескінчених слів 
і пісень, коли нескінчені слова красиві, то чи не треба взагалі відмо
витись од сказаного, вимовленого: замкнутись в несказаному й не- 
висловленості. Врода, соглядання вроди, п[овинно] лишитись неви- 
словленим і невиразним.

Од поняття вроди як отрути Р[ильський] перейшов [...], як бачимо, до по
няття вроди як незнаного, нездійсненого, як того, що по-за нами, 
себто до трансцендентного поняття про вроду.

Р[ильський] як поет, в своїх поетич[них] засобах, якими він користується — 
поет негатйзації й одкидань: абстракція й негатизація, над і ніби, 
«одкинь все» стають гаслами його поетичної творчости. Свої у по
езіях визначення він грунтує на скептичному «не» й це скептичне 
«не» він прикладає до кожного епітета. Визначення свої він робить 
невизначеними... Й коли б. ми поставили питання, який він в своїх 
епітетах, ми мусили б про Р[ильського] зауважити, що Р[ильський] 
як поет [—] поет невизначених епітетів.

Хто висловить небесного порив, 
Святу хвилину творчої нестями, 
Коли душа виходить з берегів?

Але чи й треба вимовлять словами 
Чи може грішним навіть буде спів 
У час, коли ні в нас, ні по над нами

Немає слів.

[57-28] Не сяєвом, а димом фіялковим,
У присмерковій музиці зітхань,
Я пропливу незрозумілим словом 
За дальню грань.
І випливу із життєвого лісу,
Де навіть Данте мудрий заблукав.

Ах скільки вроди по-за нами 
Та нам її не знать, не знать.

Нема того на землі, 
що нам приснилось.
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Коли ж нам не знать вроди, коли врода є несвідомою й незрозумілою, то це 
й значить, що самими вродливими епітетами будуть епітети незна
йомий, невідомий, незрозумілий.

[57-30]
Врода в простоті, щирості й природності:

По простому співати
Мій рідний гай мене з дитинства вчив.

Складаючи немудро-щирий спів,
Я маю ідеалом
Чумака, що варить кашу з салом.

Беручи для складання немудро-щирих слів чумака, беручи ідеалом чумаць
кі співи, він і ідеальне кохання зрозуміє як кохання чумака:

Чумак уздрів зненацька усмішку кохану,
Що в серці давню роз'ятрила рану.
Ту дівчину, що купувавши сіль,
Сп'янила серце як болючий хміль.

Цікаво те, що у цієї групи поетів як 3[еров], Ф[илипович], Р[ильський] 
в описах кохання повна протилежність з иншими поетами на чолі 
з В. Поліщуком.

В піску зостався той зрадливий слід 
її ноги з дзвінкими підковками,
Що серце коле, як червоний глід; 
Корсетки блисне здалека оксамит.

Тоді рождається спів:
І нова пісня вироста, як цвіт, 
Колишеться і віється степами 
І плаче, ніби жалібний мотив, 
У казці про калину та братів.

[57-55]
Я, може, надто підкреслював песимізм і прибільшив психічний декаданс 

в світовідчуванні Р[ильського], остільки надто, що сам поет заперечу
ватиме цьому, бажаючи ствердити радісність своєї поетичної підне- 
сености. Він хтів би бути, не вважаючи ні на що, радісним і ідилічним: 
селянським поетом, Містралем, що розмовляв з пастухом про зорі...
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Він не захтів би повірити в рядки своїх поезій і прочитавши про себе, співця 
осінніх весен, радости не почування, поета, що звик вживати епітети 
на [«]не[»], він напевне не захтів би повірити або собі, або критикові. 
Він же бо поет схвильованого й повного «Так», і читаючи свої поезії, 
де він каже про осінні весни й радість не почування, він звик робити 
наголос на весни й радість, і коли б критик зробив наголос на осін
ній й не почування й «не» — він готовий би був подумать, що критик 
помиляється.

Поет весь на боці Зерова, що ствердив основний тонус книжки «Під осін
німи зорями»: «радість існування».

Певне, хіба ж можна сумніватись хоч на хвилину, що ідилії характерні для 
поета. Але не можна сумніватись ні на хвилину й в тому, що ідилія, 
як визначена форма літер[атурної] творчости, є продукт міського 
життя, факт, свідоцтво й заклад урбанізму. Ідилія — це прикмета 
олександрійської культури, культури міста, музеїв і бібліотек, певної 
одірваности од природи.

Поет може сам ствердити, що «На узліссі» виникли в період захоплення го
родом, особливо гострої відданости урбанізмові. Ідилізм, звичайно, 
витвір урбанізму: як не підроблена, не фальсифікована деревенстка 
[нерозбірливо] цілковито придворний — урбаністично-аристокра
тичний х[арактер], починаючи од билин і кінчаючи казками про 
Бову й Єруслана, чи апокрифами про Соломона, чи повістями про 
Девгенія, починаючи од ікони й кінчаючи плахтами, наслідуванням 
пурпуру й золота парчи.

[57-56]
Твердження, що ідилія родилась в городі, являється вірним не тільки мов

ляв, щодо філогенезиса, але й онтогенезиса. Це твердження є осо
бистим самоозначенням Р[ильського], фактом біографії поета.

Коли написано, скажемо, прозоро-ясну сільську ідилію «На узліссі», всю 
просякнуту повнотою життєвого почуття.

«У часи, — свідчиться поет, — особливого захоплення урбанізмом, в часи 
особливого віддавання наркотичній міській отруйності».

Коли отрута, тоді ідилія, коли трівога, тоді ясність. Це можна ствердити 
певними цитатами, в яких Р[ильський] з'ясував походження свого 
ідилізма.

Коли в душі поета розквітли «отрутні мрії й отрутні квіти» — les fleurs du 
mal — тоді ж в т у ж  саму годину гріха, отрути й вина, годину сліпої 
трівоги весняної в душі вирина «день ясности», ясний осінній день 
бабиного літа, день прозорої тиши, оповитої сріблом:

Дні ясности, дні бабиного літа,
Передмандрівне іуртуваннє птиць;

^  [Поетична творчість М. Рильського] 119



Прозора тиша, сріблом оповита,
Небесний погляд вічних таємниць.

Коли ж це? А ось:
В луші сліпа трівога весняна,
Отрутні мрії і отрутні квіти —
І спогадом нежданним вирина 
День ясности, день бабиного літа.

У Р[ильського] є ще одна поезія, pendant до цієї: й в структурі й тексті до
сить близька до наведеної:

Є дивний чар — тоненьку павутину 
Плести з гріха, отрути і вина, —
Хоч в той же час, годину і хвилину 
В луші лице Мадонни вирина.

Тоді вирина ясність ідилічних соглядань лиця Мадонни. Цією поезією за
микається коло символічних образів, наведених Р[ильським]: осін
ній, день тиши й ясности [—] це лице Мадонни.

Між «отрутними квітами» города й сільською тишею «рибаль[ських] іди
лій», трівогою весни й спокоєм осени менш розриву, ніж здається на 
перший погляд: це антиномії одного розсудка.

[57-58]
Оскільки ця проповідь спокою у Р[ильського] є чистою й прозорою, це м[о- 

гло] б[ути] хоч би з того, що ця прозорість і чистота ввели в оману 
такого тонкого критика, як Зеров, і він, не помітивши, що на Р и ль
ському] лежить нальот присмеречности й осінньости, найшов про 
декадентно-романтичну книжку поета-неореаліста ствердити: «Го
ловна тема книжки — радість існування. Як motto на першій її сто
рінці можна б було б написати: Земле! Як тепло нам із тобою».

Це твердження повторив: про радість битія, не цитуючи, [не] посилаючись 
[на] Зерова, Білецький.

Ми згодні із Зеровим: головна тема книжки — радість існування, але яка 
радість і якого існування. Про радість свою сказав поет: «як радісно 
душі себе не почувати»: це радість — днів сновійних, радість квітів 
сонних (лілей).

Радість Р[ильського] — радість осінніх весен буття, на яке лягли прикмети 
небуття в той момент, коли буття стає подібним на небуття: радість 
Р[ильського] — радість — напівіснування, страждання. Вона виросла 
з песимістичної безочарованости: й коли й можна як motto до книж
ки Р[ильського] поставити «Земле[!] як тепло нам із тобою», то тре
ба пам'ятати, що «з душею святої землі стомлені душі зливались».
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В теплих радостях землі Р[ильського] багато од песимістичної со
лодко-гіркої й холодної impassibilite парнасця, що казав: про осіннє 
солодке безсилля і білі постелі снігів.

[57-20]
Ідилії Р[ильського] [—] це ж ухід в тишу, спокій, сон. Ідилії [—] це тільки 

новий цикл поезій, що присвячено тиші й спокою. Є цикл поезій, 
присвячений тиші вечорів літніх, другий — тиші осінніх вечо[рів], 
третій — тиші вечорів осніжених, й є цикл четвертий, що оспівує 
тишу рибальських і сільських ідилій, мітологему цих ідилій зв'язано 
з тією ж самою філософемою.

Рибальський сільський ідилізм Р[ильського]:

Чи ж це не пристань після бурь житейських 
Не милий спокій квітів Єлисейських.

Ідилізм рибальський: спокій милий квітів, що квітнуть на зелених луках 
у блаженному царстві тіней, в царстві мертвих.

Що більше серце б'ється і горить,
То більше хоче в тиші відпочить.
Такі мене не раз, коли я плакав,
То тішив лин, то дідуган Аксаков.

Коли плакав поет, тішив його лин: в ловитві він знаходить заспокоєння.

Над водами хиляться лози,
Лелека пливе в висоті.
Хай спогади линуть за вітром,
Сусіда мій з виглядом хитрим 
Трима довжелезні удки.
Забути непрошені сльози,
Рибалкою, птицею стать! —
Я щастя не хочу шукать.

Стати рибалкою — забути сльози, знайти щастя: чи, точніше, стать рибал
кою це «я щастя не хочу шукать!», тоді не треба шукати щастя, тоді 
можна відмовитись од шукання щастя.

... скрізь рибаль[ський] дух 
Не угаса. В йому знаходять спокій 
Швець Радіон і генерал Курокі.

Не один мудрець.
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Цар не один, забувши свій вінець,
У сизий ранок, вечером рожевим 
Сидів з удками, водам кришталевим 
Оддаючи свій наболілий сум 
І славу гірку і безсилля дум.

Ідилічне рибальство — «відпочинок в тиші» («знайдений спокій»), якого 
прагнуть скрізь і всі: всі, у кого серце б'ється і горить.

Віддається вінець царський і мудрости, й коли слава стане гіркою й думи 
здадуться бессилими, а на серці наболить сум, тоді кожен віддасть 
царства й мудрости за відпочинок тиши.

Ідилізм: пристань, спокій квітів.
В рибальському дусі спокій.
Відмовлення од ц[арства] й м[удрости] задля р[адости] тиши, од бур: од 

слав, дум, палання серця.

[57-40]
Холод і спокій Р[ильського] — холод і спокій на півжиття того, що на гра

ні між буттям і небуттям. Принц Гамлет, хитаючись у виборі: бути 
чи не бути, не вибрав би для себе ані першого, ані другого. Кожен 
філософічний коханець божевільної Офелії завжди мріятиме про 
існування, що не є ані буття, ані небуття, що з'єднало в собі всі осо
бливості буття й небуття. Легендарний принц, оспіваний Шексіпеа- 
ром, був людиною надто пожадливою: він хтів буття, що мало б усі 
прикмети небуття, й змагався того небуття, що є єдино справжнім 
буттям.

На березі лишилося життя з його криками. Тиша огорнула серце кайдана
ми, законами й суєтой:

В глибокому затоні, 
Далеко од людей 

’ Цвітуть лілеї сонні. 
І тиша круг лілей.

В глибокому затоні 
Води зелений тон,
І відблиски червоні 
Спадають на затон.

Тут — кайдани,закони 
І суєта страшна...
А там, в яснім затоні —
Прозорість, тишина.

Це не життя: це: цвітуть лілеї сонні. Хто штудіював романтиків Novalis'a, 
скажімо, той знає, що ще N[ovalis] проповідував це рослинне напів- 
життя: життя подібне на сон; напівбуття квітів, що не почувають сво
го буття: дрімотне, прозоро-тихе спокійне життя квітів:
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«Сієста царства духів [—] це світ квітів. В Індії люди все ще в дрімоті й священ
ний сон їх, наче сад, що його омивають цукрові й молочні моря».

Зелені тіні по душі майнули —
М'якого моху свіжо чистий тон,
Безжурности глибокої затон.

на березі життя, а в серці щось своє.

Коли спадає вечір і спокій обгорне душу, тоді на другому березі лишається 
життя.

[57-36] В душі давно зіубились
Людське добро і зло.

Він одкине поняття доброго і злого, бо це порушує спокій і прозорість.
Вони вічну боротьбу ведуть у серці людському, Д[обро] і Зло, ідеал Мадон

ни, Беатриче й ідеал Содомський Гетер: а так легко й тихо стає на 
серці, коли звільнитися од цієї боротьби.

Не вірити, бути скептиком [—] це й є бути спокійним: impassible.
Impassiblite французьких] парнасців, зі всіх сучасних поетів окрім, може, 

Г[отьє], найбільш принадна Рильському.
Для його спокою, для його impassiblite чужим є Бог, але чужого Богові 

Рильського, його не прийме й Сатана:

Моя душа для його не потрібна,
Занадто супокійна і ясна.

Що робити Сатані з людиною чемною й стриманою [?]

[57-37]
Він більше не потребує Сатани.
При[й]няти, сказати Да: це не в дусі Р[ильського]. Він вживатиме «не» й «чу

жий», «ніякий» швидше, ніж це важке й нечемне «який».
Р[ильський] непотрібний Демону, а Боїу він чужий: це, мабуть, про нього, 

ніякого й чужого, сказано в Апокаліпсисі: про не теплих, не холодних.

[57-42]
Але ви помилились би, коли б повірили, що Р[ильський] цілком прийняв 

цей дендичий сатанізм, навіяний читанням Бодлера, розгляданням 
напівоголених «Відьом» Феліс'єна Ропса, малюнків «Війни» Гойї та 
вірою, за Достоєвським, що у чорта прямий хвіст як у Датського со
баки, Рильському досить до вподоби був у свій час Мережковський
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з його антитезами «Христос і Антихрист», щоб він не захтів, щоб 
критик, що писатиме колись про нього, не поставив би тему: «Риль
ський і чорт», як М[ережковський] поставив тему «Гоголь і чорт».

Де-кілька побачень, що нагадували бредові, дозвольте мені вжити цього ру
сизму, побачення В. Соловйова, могли б дать критикові певний про 
ці непевні факти — чи ж то й факти? — матеріял.

Але Р[ильський]: людина надто складна і вередливо вигадлива, щоб пого
дитись з таким банальним і звичайним визначенням, що увійшло 
в академічні традиції історії л[ітерату]ри, як визначення оце: сата
нізм Р[ильського]. Згідно з загальною тенденцією прикладати «не» 
до своїх тверджень, він не міг не перетворити сатанізм свій у якусь 
тезу од негатизації. Він, власне кажучи, не приймає сатанічного ден
дизму й в його сатанізмі нічого немає сатанічного.

Р[ильський] зовсім не має у своїх поезіях вигляду денді, але це через те тіль
ки, що він надто гарний учень Дж[ордже] Брам[м]ел[л]я, це при
кмета справжнього денді [—] не мати вигляду денді й Р[ильський], 
не удаючи з себе денді, як справжній денді, міняє одну позу на дру
гу, протилежну, й його честолюбством стало оте не poete diabolique, 
a poete pamassien. Це тільки одна з машкер, одна з гримас: обличчя 
сатани: одна легка примха: не більш. Примху здаватись сатанічним 
Р[ильський] змінить на нову примху: примху здаватись таким же 
спокійним, ясним і прозорим, і радісним як Гете й Л[еконт] де Ліль.

Quies summa [нерозбірливо]:
Верхів'я тримають світ:
І Р[ильський], щоб удати з себе справжнього олімпійця чи парнасця, що на 

верхів'я зійшов гірські, приймає позу спокою.
Колись Г[айнріх] Г[айне] одвідавши Гете, казав, що, побачивши Гете, він 

захтів балакати грецькою мовою. Й Р[ильський] гордість свою по
кладає вже не в тому, щоб дратувати чесних буржуа, а щоб читель- 
ник, прочитавши вірші поета, мовою українською писані, захтів би 
в поеті справжнього побачити е[л]ліна, такого, якими були німець 

’ Гете й француз Де Ліль.

[57-43] Не ясноокий образ Беатриче
І не гетери темний, п'яний зір 
Мене трівожить і невпинно кличе 
В незнану даль, у золотий простір.
Ні! Просте личко у хустині білій,
Тоненькі руки, злото довгих вій 
І голос, півдитячий і несмілий,
Пронеслись тінню у душі МОЇЙ.

Не Бог, не Сатана вітає надо мною,
А инший, дивний Дух на все кладе печать
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Прозорої краси і срібного спокою.
Сьогодні був у мене Сатана.
Моя душа для його непотрібна 
Занадто супокійна і ясна,
До місяця осіннього подібна.
Ми цілу ніч балакали удвох 
Жалівся він, який несправедливий 
Чужий мені, йому ворожий Бог.

Не Бог, не Сатана вітає надо мною,
А инший, —

Р[ильський] хоче вийти з цих категорій: Бог і Сатана. З категорій Д[обро] 
і 3[ло], стати по той бік доброго й злого: ствердити те, що не є до
брим і злим, не янгольське й не демонічне.

Даймоніон Р[ильського] не демон і не янгол.
Так, як сказав Лермонтов]:

То не был ангел небожитель,
Венец из радужных лучей 
Не украшал его кудрей;
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик, — о, нет!
Он был похож на вечер ясный 
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

Не той, але й не той: не й не. Подвійна негатизація. Це той:

В тумане лёгком фимиама 
Сиял он тихо как звезда.
Манил и звал он... но куда?
І опіуму дим у мертвий час півночі 
По келії пливе, і в тьмі його встають 
Лиця незнаного ясні недвижні очі,
І заворожують, і світять, і зовуть...

Ані денний, ані нічний, ані темрявий, ані світлий: присмеречний. Ця при- 
смеречність є такою х[аракте]рною для мандрівника-поета, що під 
осінніми (шукає шляхів своїх) зорями мандрує.

«Вечір ясний» — вечірня ясність, в цьому весь Рильський: ясність вечірніх 
і ранкових присмерок, таких легких і прозорих.

«І сяє зірка срібною сльозою».
Сяяння вечірньої зірки... Переглядаючи Фламаріона якось, Р[ильський] 

сказав: «Зі всіх зірок я знаю тільки єдину: вечірню».
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Тихе сяяння срібної зірки в прозорий вечір, коли силуетяться на ясному 
небі хати, тополі й млини. Він рівняв себе з осіннім місяцем.

[57-17]
Колись В. Брюсов обіцяв прославити й Т[ьму] і Д[ень] й рівну проспівати їм 

хвалу. Р[ильський] не хоче співати ані першому, ані другому. Це він, 
В[алерій] Бр[юсов], вірить у всіх богів, він людина віри, все готовий 
прийняти на віру й кожну віру готовий засвоїти як свою.

Р[ильський], навпаки, людина певних недовір: без віри він скептик, хоча, 
можливо, у своєму недовір'ї, — боюсь, але мені здається, — він 
і в скепсис не вірить.

Для Бр[юсова] і Т[ьма], і Д[ень].
Для Р[ильського] ані Т[ьма], ані Д[ень]; не Б[ог] і не С[атана].
Не бог, не сатана витає надо мною.
Він без богів, поет повної обезбоженности, його поезія — поезія чистого 

атеїзму.
«Чернець без Божества, і жрець без молитов», — скаже про себе Р[ильський]].

Я б склав (тобі) молитву, я б на коліна став,
Я б чорную загадку любов'ю розгадав, —
Та в час, як тінь спадає на почорнілий ліс,
Мою молитву вітер пошматував, розніс.

І це становище «без Божества» й «без молитов» він найкращим вважає ста
новищем для поета. Оскільки врода є поза, оскільки вона є певна 
відсутність. Поет — співець вроди [—] п[овинен] бути поетом «від- 
сутности».

Мою молитву вітер пошматував, розніс.

[57-21]
Його нехтування Б[огом] й Д[ияволом], Д[обром] і Зло[м] виросло з Бай- 

; дужости.
Є цілючі трави: засоби зцілити, вбити, зробити пожадливим, укротити серце.
Але він відмовляється: він не хоче не цілити, ані вбивати, не сердець укро- 

щати, ані робити людей пожадливими, або ж греміти золотокосим 
гнівом; це не пророк Щушкіна] що виходить «словами жечь серца 
людей».

Мудрий кентавр навчив поета цілити й убивати, але [той] лишився бай
дужий і німий: він не цілитель, він не вбивець: він не укрощає: не 
Зевс-громовержець.
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Це поетичне credo: погляд Р[ильського] на призначення поета.
Не Б[ог], не С[атана].
Він їх всіх мине, байдужий і німий. Не хоче бо він гніватись, любитись чи 

коритись. Він минає всіх: цілителів і губителів.
Мистецтво не п[овинно] ані цілити, ані [вб]ивати, воно не п[овинно] впли

вати на серця, на почуття. Не це призначення мистецтва бути: гнів
ним, любовним чи покірливим. Воно п[овинно] б[ути] байдужим 
і [нерозбірливо].

Врода по-за нами.
Те, що звуть кохання, віра, гнів і зло
Я давно забув.

[57-22]
Він вносить у кохання мент аскези, й це Р[ильський] робить вповні свідомо, 

бо аскетика це й є переважно наука еротики. Коли звичайно розу
міють аскета як людину темної й суворої бідности, що тікає насо
лод і зрекається почуттів як чогось суто нечестивого, то це розуміння 
виникає тільки тому, що особи, котрі так говорять, не вміють бути 
денді й естетами й не звиклі шукати замість звичайних почуттєвих 
вражінь почуттів невідомих і вишуканих. Є сп'янілість їжою, м'ясом 
і є сп'янілість голодом. Є сп'янілість фалічна й є фалічна сп'янілість 
утримання. Аскет це той, що в шуканнях невідомих насолод зрікся 
насолод звичайних і приступних всіх і у своїй загальній приступнос
ті вульгарних. Джотто був не менш еротичною людиною, ніж Рубенс, 
але йому було дано покуштувати тих золотих яблук в Гесперидових 
садах, в які ніколи не завітав Рубенс, звикши провадити час у шинку 
й на ярмарковій площі.

Од [«К]ермес[»] Рубенса Р[ильский] перейшов до еротики Джотто: вічно- 
романтичної еротики прерафаелістів.

«Selbst vemeinend кажучи ні warst du mir ein heilendes schaffendes Ja».
«Блакитний фартух може замінити небо, коли його одягне гарненька ді

вчинка».
Як Брюсов, він хоче, щоб та, що кохає його, йому сказала: «Я кохаю тебе 

й тому уходжу од тебе, буду тікати тебе, ми будемо тікати один од
ного».

Він готовий повторити слова Брюсова: «Я дозволю їй уйти од мене, як сон
цю, про яке я давно мріяв уві сні: бо ніч прийшла ві мні й я чекаю 
янгола, що проголосить народження Спасителя».

[57-23]
Поет буде жити чужий собі, людям, землі, одчизні, коханню, не торкаю

чись землі, на пів [нерозбірливо] од землі. Од життя відмовившись 
і навіть од кохання.
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Скрізь і завжди чужий, нічим не цікавлючись, бо він поет.
Так Флобер в одному з листів писав:
«Навіщо ви мене повідомляєте про месинський землетрус — що я можу 

в цій справі зробити? Решта решт, це мене й не цікавить. Я весь 
у штудії клас[ичної] давности заглиблений».

Чужий землі: віддавшись літературі] й не хочучи нічого по-за л[ітерату] 
рою знати.

Чужий людям і навіть собі, Флобер ніколи не хотів і не мріяв людиною бути. 
Він не був людиною, ні, він про себе ніколи б не сказав: h[omo] s[um]: 
[humani] n[ihil] a m[e] al[ienum] p[uto].

Він сказав би инакше: «Я письменник, і тому гадаю, що все людське й земне 
є чужим».

Так як і Р[ильський], він з охотою повторив би motto Ламартіна: «Між мною 
й землею немає нічого спільного». І справді, у Ф[лобера] нічого не 
було спільного між ним і життям.

«Б[увара] і Щёкюше]» він писав ЗО л[іт], «Спокусу св[ятого] А[нтония]» — 25.
Для «Б[увара] і Щекюше]» Флобер зробив три важких мандрівки.
Для опису я[кого]-н[ебудь] припадка він по 5 сидів місяців за спеціальними 

медичними книжками. Він штудіював цілі процеси, щоб утворити 
я[кий]-н[ебудь] деталь про хлопця, який истязає тварин.

Рильський зраджує Бодлерові задля Флобера.
Він вже не проповідує кохання як гріх, а проповідує відчуженість од кохан

ня: він поет-парнасець, а тому він має чужим бути коханню.
Рильський наслідує в даному випадкові Ф[лоберу] і, як Флобер, й він міг би 

повторити слова Григорія з Назіянза: «Через те, що я нехтую даль
нім, то всю мою любов звернуто до слова», одного тільки. «Одно ли
шив я у себе, цим одним я багатий: од иншого я зрікся».

«З ним рівні для мене й батьківщина й чужина, й переселення для мене не 
більш, як перехід з одного чужого місця на инше, не моє».

[57-24]
Любов [—] це межа. Рідність — чужість. Рідні це й є чужі, закохані — од- 

межовані, близькі — далекі, радісні — печальні.

Чому ти рідна? Чому ти чужа?
Чому між нами любов — межа?

Коли чужі, то вони й близькі, коли любов — межа, то чи не треба уйти, ро
зійтись, відмежуватись, стати далекими, розстатись, щоб ствердити 
любов свою.

Романтична мрія про любов до далекого священним стала мітом в догма
тиці Р[ильського], в його ars amandi. Він цінить любов як рсЬлуку, 
стверджує любов «на росстанях».
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Ми розійшлись і цим себе зріднили 
Любити все життя — це значить не любить...

Істина любові, щирість її пізнається тоді, коли вона кінчається: на росста
нях.

Вміє розставатись той, хто вмів любить.

Віру в любов-розлуку, любов далеких утворено скептиком і безвірником. 
Він і тут, як і завжди, [є] людиною сумнівів і хитань.

Любов чи ні — не знаю...
Тінь, смуток, тишина.
Ніде життя немає.

Немає знання, немає життя: є тільки на світі тінь, смуток, тишина. 
Він не вірить, що кохання спасає.

Нас не врятує кохання 
Краще про нього забуть.

І він забув кохання.
Те, що звуть кохання, віра, гнів і зло,
Я давно забув.

Кохання [—] гніт і рабство, тільки той, що визволився од кохання, тільки 
той вільний.

І з-під кохання ніжної кормиги 
Я вирвався, як раб із кайданів.

Тільки той вільний, щасливий і сильний, хто скинув усе й пішов у синю 
далечінь.

Хто лине в даль, той сильний і щасливий.

Ствердивши чужину, він стверджує далечінь. Він знає тільки одне й одне 
він скаже:

І я чужий для тебе, й ти чужа мені.

Усе це в дусі парнасизму.
Таким аскетом л[ітерату]ри, ч[е]нцем, що од всього відмовився, є Флобер. 

Для нього л[ітерату]ра була вища од життя, доброчинносте, кохан
ня, панування на землі й спасіння на небі й він, не хитаючись, приніс 
у жертву мистецтву як своє життя, так і кожне инше. Його відда
ність л[ітерату]рі межує з ман'ячеством: «Я працюю як віл. Я реву,
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я обливаюсь потом. Бувають хвилини, коли це переходить в бред. 
Моє усердіє межує з божевіллям. Третього дня я зробив для [себе] 
18-год[инний] робочий день».

Віддаючи життя своє л[ітерату]рі, доходячи до божевілля й бреду, він 
і чуже, мабуть, не хитаючись, віддав би мистец[тву] [як] мистець Па- 
рассій міг росп'яти раба, щоб з нього списати розіп'ятого.

Ф[лобер] одного разу написав: «На цих днях я вб'ю к[ого]сь зі старців» — 
йому потрібний був оригінал для змалювання вбитого старця.

Що життя людське в порівнянні з сторінкою, писаною генієм.
В устах фанатичного Фл[обера] вповні зрозумілі слова про байдужу німоту.

[57-38]
По малу Р[ильський] визволяється від гри світлотіні, від чорного й білого.
Він не описуватиме ані весни, ані осені, ані демонів, ані янголів, ані про 

радість, ані про печа[ль] — він роскаже про осінню весну й янголь
ських демонів, про радісну печаль і печальну раді[сть].

Не добрий і не злий — ніякий: чужий.
Не за д[обро] й не за зло: ні за що — байдужий, далекий, холодний.

[57-9] Завидую тобі, морозний супокою!
В блакитно-зеленавій вишині 
Ясніє місяць бліднозолотий,
І сяє зірка срібною сльозою.
Щось рідне, близьке є між ним та мною,
Та розгадать ту радість не мені:
Чужий землі — для неба я земний...
Завидую тобі, морозний супокою!..

Тема холодного вечірнього спокою стає образом сонета.
Вечір — тиша (спокій) — холод — сніг — сонет.

Посріблені ліси окуталися тінню,
А небосхил горить і віти золотить.
Виходжу я на шлях — на смугу ясносиню,- 
I чудно, й дзвінко сніг під валянком скрипить.

...Тепер сюди прийшов мороза я зустріть 
Цей вечір замкнений в хололному спокої.
Ясний докінчений нагадує сонет,
Сонет краси гаїв і тиші зимової 
Зі сніжних рим дзвінких його зложив поет.

Вечір тягне в далечінь, до красоти.
І білий сніг, вино червоне.
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Щоб поезія стала прекрасною, її треба підморозити.
Як, формулюючи своє поетичне credo, свій погляд на поезію Р[ильський] 

ствердив, що поезія повинна нагадувати «вечір, замкнений у холод
ному] спокої», (бути такою, як) лишити враження, подібне на вражен
ня од морозної вечірньої зимової сніжної тиши, так само й для визна
чення кохання вбирає той же стиль вечірньої сніжної тиши.

Не т[ільки] вечір є замкненим для Р[ильського] у холодному спокої, але 
й кохання він хоче в той же вечірній сніжний холодний замкнути 
спокій. Як поезію, щоб вона стала прекрасною, треба підморозить, 
так само й кохання, щоб воно стало вродливим, його треба зробити 
спокійно-холодним. Воно п[овинно] б[ути] таким же холодним, спо
кійним і прозоро-ясним (impassible), як зимовий вечір; кохання, що 
є вродливим, повинно нагадувати вроду ясного закінченого сонета. 
Принаймні Р[ильський] ідеал кохання й (сонета) поезії скомпонував 
із тотожного матеріялу: вечір, тиша, холод, сніг.

[57-10]
Спокійний, холодний співець вечора вводить, як додаткову, до цього циклу 

поезій тему вроди: вроди жіночої або ж мистецької.
Коли спадає вечір і спокій огортає душу, тоді на другому березі лишається 

життя. Бути холодно-спокійним несхвильованим impassible — це ж 
є прекрасним.

Треба, щоб кожний, хто вродливим хоче бути, повірив у холод і спокій, 
щоб гаслом стало вселюдства:

«Завидую тобі, морозний супокою».
Врода в вечірньому холодному спокої: в білому сніга, блакиті неба й черво- 

• йому вина:
І білий сніг, вино червоне....
Вечір робить усе далеке близьким, а все близьке далеким. І поганенька ву

личка в годину присмеркової засніженої тиши здається чулесно-не- 
знайомою алеєю Венериних садів, описаних Обрі Бердслеем. Образ 
«вечора, замкненого в холодному спокої».

Тема холодного вечірнього спокою стає образом вроди сонета:
.. .Посріблені ліси.

[57-11]
Рильський — співець вечора.
У символі «вечір» замикається ціла низка підлеглих і зв'язаних із цим сим

волом образів, а перш і раніш усього образ «тиши». Вечір — символ 
тиши; як «тиша» — символ згасання. Мітологема «вечір», од мітоло- 
геми вечірнього згасання послідовний перехід до філософеми чужо
го й далекого, утворює відповідну філософему відмовлення од ба
жань («не бажаю»), відмовлення од знаття («не знаю»), ствердження
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виходу «за небосхил — туди»: в романтичне dahin, у далечінь, до гра
да взискуємого.

Поет любить вечір, бо в присмерках губиться чіткість контурів, певність 
окреслень і визначень, бо у вечірніх присмерках, коли загублено чіт
кість контурів, коли такою легкою стає гра улюблених поетом «не»:

. По блакиті незмірймий 
(Плине) вечір невловимий.

У вечері людина заглиблюється в тишу, зосереджується в собі, виходить 
з життя, стає по-над життям і [...] чує чутливим слухом в середині 
[себе] тихі одблиски надземної музики.

Вечір спаде на землю; на голубому води ввижатиметься біле поплавця 
й гармонія синього й білого, двох улюблених фарб поета, співця 
«білих островів» і «синьої далечіні» зроблять для нього остогидлим 
«життєву енгармонійність» галасу.

Колишеться човен. На землю вечір пада.
Біліє поплавець на голубій воді.
В душі — знов образи взискуємого грала 
І руки тягнуться за небосхил — тули.
На березі життя: і гавкання, і крики,
А в серці — щось своє: той Бог, що в нас живе...
І в тихих одблисках надземної музики 
По небу журавлів лалекий ключ пливе.

Психологія вечора — не вечірньої блідости, як у Ф[илиповича], і не літур- 
гічно-в^чірня, як у Т[ичини], але психологія вечірня, психологія ве
чірньої тиши, і це не буде порожньою грою слів, коли ми скажемо 
що «псіхе Р[ильського]» роскривається в «логосі вечора», а роскрит- 
тю Логоса розуму вечора Р[ильський] присвячує досить багацько 
місця у своєму збірникові «Під осінніми зорями».

Кажучи про вечір, Р[ильський] казатиме про тишу.
Кажучи про тишу, він казатиме про згасання стремлінь зла.
І епітет стомлений до слова вечір він з однієї поезії перенесе в другу й як 

епітет до «души». Казавши про стомлений вечір, він казатиме про 
стомлені души.

[57-59] Осіннє свято — свято груш осінніх.
Час лаштуватись у дорогу;
Жовтіє осінь із-за гір.
І лущу стомлену — убогу 
Окрилює і зве простір!
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Прощай, кохання білокриле 
І сум нічний і сяйво днів!
Моє полатане вітрило 
Жадає волі і вітрів...

Р[ильський] [—] поет осені чи, краще сказати, поет осінньої весни, весни 
в осені.

Він мріє про весну в осені, про осінні весни й ці осінні виспівує весни:

Скільки сказав би я слів про цю весну 
Осінню, про щастя.

Сніг передчасний ростав, і поля зачорніли 
З-під снігу,

Осінь глибокая знов серцю весною здалась. 
Золотодзвонні пісні вириваються з серця 

Невпинно.

Це ж тоді: в дні осені він п'є мед бурштиновий дитячих радощів:

Яблуко спіє і падає.
Віти колишуться й віються...
Серце минуле пригадує 
І на прийдешнє надіється.

Серце співа по-дитячому —
Ще не доспіло, не падає.
Сонце осіннєє зрячому 
Ранню веснянку нагадує.

Тільки зрячий зуміє побачити в осені весну.
В білих снах своєї души він благословляє «осінній витвір весняного чаду»:

Благословен хай буде виноград,
Осінній витвір весняного чаду.

Вся поезія, вся творчість Р[ильського] — це ж  осінній витвір весняного чаду. 
Це його певний стиль оповідати про осінні весни, про радісну пе
чаль і печальну радість.

Це ж весь Р[ильський] у цих рядках

Очі радісно-печальні 
Білоодежних Дездемон.

Як у неоромантичного] Блока:
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О радость — страданья, 
О боль неизведаных ран.

Як у романтика Брентано [—] те й друге в неодривному єднанні.

[57-60]
Добро й зло
вечір ясний
спокій
байдужий
нікуди
віра, невір'я
тиша

Коли в грудях моїх трівога 
Коли уся душа тріпоче 
Як білий парус на човні, — 
Тоді рука моя не хоче 
Пером виводити пісні 

А в тихий час, коли спокою 
В душі пливе ясний поток, — 
Тоді, тоді я знов з тобою,
Паперу білого листок.

[57-8]
Ми вже казали:
Ідилізм Р[ильського] виник з урбанізму.
Як радість страждання

осінь весна
буття небуття

так примітивізм гіперкультурности 
руралізм з урбанізму 
ідилізм з трагічности

Ми вже с початку цитували замітку поета, що у нього на полиці стоїть: «по
руч із Гомером Боделер» і тоді ж підкреслили, що у Р[ильського] 
досить тісно є зв'язано кокаїністичне бодлерьянство з ідилічним го- 
меріянством.

Чим цей зв'язок з'ясувати: широкістю поетичної вдачи, що охоплює ціл
ком протилежні настрої й прагнення? Чи глибиною й цільністю по
етичної вдачи?

На перший погляд Р[ильський] — подвійний: що спільного, скажемо, між 
циклом «Беатриче й Гетера» та його описами осінніх днів, що спіль
ного між його урбаністичними віршами й віршами, що відбили на
строї сільські, руралістичні?
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Між тим це зовсім не буде парадоксом, коли ми в супереч із думками ин- 
ших критиків, наприклад] О. Дорошкевича, скажемо, що ідилізм 
Р[ильського], як і взагалі ідилізм є факт урбанізму.

Як поеми Гомера були походження «придворного», так ідилія, як визначена 
форма літературної творчости, явилась продуктом міського життя, 
фактом і свідоцтвом урбанізму. Ідилія, це прикмета олександрійської 
культури, культури міста, музеїв і б[іблі]отек. Ідилія родилась в горо
ді як витвір археологічної бібліотечної музейности. В епоху панування 
всесвітніх городів, коли Олександрія стала культурним осередком еллі
ністичного всесвіту, й урбаністична гіперкультурність осягла особливо
го розвитку, а поезія набула рис музейного бібліотечного вичитаного 
археологізму, тоді виникли з навмисного підкреслення бажання уходу, 
уходу в примітив у село, в самоту й ідилію, в аскетично-комуністичне 
відмовлення терапевтів од речей й культурної ускладненосте життя.

[57-12]
Р[ильський] [—] парнасець і тим самим песиміст, й як справжній парна

сець Р[ильський] свій песимістичний] погляд на світ зв'язує запо
віддю спокою [нерозбірливо]. Він [нерозбірливо], бо він песиміст. Його 
спокій виріс з його скепсису й песимізму.

[57-16]
Це прикмета справжнього й досконалого поета: німа байдужість, коректна 

стриманість, відсутність всього того, що нервує, почуттів, що викли
кають гнів чи любов.

Він і скептик через те, що тільки скептик, який у ніщо не вірить, зможе збе
регти завжди цю чудесну німу байдужість. Тільки скептик не змага
тиметься переконувати инших в істині своїх думок і не стане відмов
лятись зрозуміти думки, висловлені иншою людиною.

Німа байдужість із її чемним бажанням не порушити чужого спокою і не 
стіснити нікого в його думках і вчинках є кращою од найкращої віри.

Байдужий і німий, він кине всі трави освяченого гаю, де живе кентавр: поет 
не хоче гнівитись, любитися чи коритись. Замість чародійних трав 
у гаю він виріже комиш.

Я тільки виріжу оцей комиш сухий 
Для нової цівниці.

Поет повинен одкинути все й стати по-за, по-над, по-за всяких зв'язків, поза 
всяких бажань і почуттів, що хвилюють. І

І всі земні діла й пороки 
На тому березі лишив.
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[57-26]
Таємнича хвиля соглядання вроди, що пробігає в душі поета, це соглядання 

без імени і без обличчя.
Воно: сон напівзабутий

Квіток невидимих отрута.
Церков незримих дальній звон.

Коли врода по-за нами, коли вона неізглаголена й невисловлена, то й люди
на й світ, і життя й кохання, щоб бути вродливими, п[овинні] б[ути] 
теж невисловленими, «без імени і без обличчя»: естетизація життя 
[—] це його трансцендитація.

Од кохання як гріха, через кохання, стлумачене як ілюзію, Р[ильський] пе
реходить до кохання невисловленого й невираженого. Тільки те ко
хання вродливе, єдине й справжнє, якого не було, що лишилось не- 
висловленим, несказаним, кохання до далекого й чужого.

З твердження, що врода по-за нами й що нам її не знать, з цих тверджень 
трансцендентних і агностичних виникла проповідь чуждости й да
лекости. Агностик у вченні про вроду, Р[ильський] натурально му
сив виступити як агностик й у вченні про Ерос. Як епітети на «не» 
х[а]р[актери]зують цілу полосу в творчости Рильського], так також 
властивим для нього являється й епітет «чужий».

Звідціля у Р[ильського] проповідь чуждости й далекости. Коли врода по-за 
нами, коли вона п[овинна] лишатись невисловленним, то й життя 
й кохання, щоб бути вродливими, повинні лишитись невисловлен- 
ними.

[57-25]
Звідціля проповідь: чуждости, далекости.
Як епітети на «не» — власність Р[ильського], так і епітет: «чужий», цього 

епітета він готовий прикласти для кожного без значення: ним освіт
лити всі речи й всі взаємовідносини людські. В цьому Р[ильського] 
слові: цвіте й роскривається душа поета.

Це ж Njietzsche]:

Чужий любови і далекий гніву 
По сходах таємничих він зійшов,
Де мертвий гнів і нежива любов.

Це ж Б[одлер]:
Упиватися гірким, самотним, тонким медом 
Нездійснених бажань і неживих ідей.

Про Ыщше і про себе Р[ильський] каже: «Чужий»:
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Я ...буду жити,
Чужий і людям і собі.

Не тільки людям і собі чужий Р[ильський], але навіть землі. «II n'est гіеп de 
commun entre la terre et шоі», — бере Р[ильський] епіграф з Ламарті- 
на, і додає зі свого боку:

Шукаю я землі своєї,
Бо й земля — чужа мені...

Все омріяно Р[ильським] словами про чужість: чужі поля, чужа одчизна, 
поля і Вона.

Як Ч[айльд]-Г[арольд], покинувши зухвало 
Свою отчизну — вже давно чужу.
І ці поля мені (тепер) чужі 
І ти чужа...

Він прийме тільки те кохання, в якому кохання немає. Він полюбить тільки 
ту, що не любить і любити не вміє.

Люблю тебе, бо ти чужа коханню.

Тільки між квітками є близькість, людей завжди засуджено на чужість. 
Бути людьми це й є бути чужими.

Ще вчора ми були квітками,
А сьогодні люди і... чужі.

Бути поміж людями це й є одгородитись один од одного німою стіною.

Сірий день прийшов, — і знову, мовчазна,
Пройшла байдужо ти, моя любов минула 
Ми знову між людьми, між нами знов стіна.

[57-53]
Ми підкреслили декадентний олександризм в ідиліях Р[ильського] й олек

сандрійський археологізм у його поезіях на античні теми. Ми ба
лакали досить багато про безочаровання в світовідчуванні нашого 
поета, ми передали Р[ильського] в його негатизаціях, хитаннях, бо
лях, невиконченностях, підкреслили мент одкидань в його ясних 
согляданнях, як сам поет хтів бути класиком, а не декадентом і ро
мантиком, бажав ствердити радісність своєї поетичної піднесености. 
Він, не вважаючи ні на що, хтів би бути простим, немудро-щирим,
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чумацьким мужицьким поетом, Містралем, що розмовляв з пасту
хом про зорі, Фр[ансісом] Жамом, що писав такі прості, такі наївні 
поезії про телят, ще й ослів.

Й коли 10 р[оків] тому назад він запропонував літератам назву «антропофа
гів», то зараз захоплений тенденціями народництва й етнографізму, 
закоханий у Прованс Містраля й Жама, пропонує назву «фелібрів». 
Кому приємно бути поетом неіснування: бути (неіснуючим по
етом) не поетом існування. Він же бо поет схвильованого й повного 
«Так» й, читаючи свої поезії, де він каже про осінні весни й радість 
непочування утомлених душ, й коли б критик зробив наголос на 
«осінній» й «непочування», — він готовий би був подумати, що кри
тик помиляється при читанні в наголосах. Поет весь на боці Зерова, 
що ствердив як основний тонус книжки «Під осінніми зорями»: ра
дість існування.

Ми казали про осінність його весн, тоді як, може, було б краще казати про 
весняність його осенів, про осінність осяйно осяяну. Й казати мане
рою менш штучною й гротескною, більш простою й природною, 
ігноруючи ті пози й маски, які приймав і одягав Р[ильський], й ті 
котурни, на які він — по власному свідоцтву — любив иноді ставати.



Місце фольклору 
в краєзнавстві

З питанням про місце фольклору в краєзнавчій роботі взагалі й краєзнав
чій шкільній зокрема не все гаразд. Проти фольклору, збирання 
й дослідження усної народньої творчости найсуворіші догани ви
словлювано й найгостріші обвинувачення висовувано. Краєзнавству 
минулого часу та й теперішнього закидувано, що «в краєзнавстві 
головним чином історично-філологічний або-ж етнографічний на
прямок панує, закидувано, що студій над природою, цим джерелом 
сил і багатств місцевого краю, не провадиться, а коли їх і роблять, 
то організовуються вони шляхом академічним, неприступним і не
зрозумілим для місцевої людности»1. Краєзнавчій праці в її етно
графічних ухилах закидувано, що «її одірвано від дійсного життя, 
що вона на життьових потребах місцевого краю не ґрунтується, не 
вивчає чергових болючих питань краевого життя, не переходить до 
розв'язання завдань поліпшення місцевого життя»1 2. А звідсіля ро
били висновок, що за умов післяжовтневого життя так у галузі кра
єзнавства працювати взагалі не можна. І тому й відповідне гасло 
проголошується:

— Геть «побут селян» та «світогляд і творчість». Все це, як щось надто склад
не і, кінець-кінцем, як таке, що дуже мало дає в практичному житті, 
треба рішуче викинути.

Щоб з'ясувати, оскільки ці закиди справедливі й мають рацію, слід зупини
тись на питанні, що таке краєзнавство.

Основа громадського життя — це трудова діяльність людей, а тому вироб
ничі процеси й повинні лягти в основу краєзнавчої роботи. Кра
єзнавство — це наукові досліди над продукційними виробничими 
силами певної території (села, району, округи), що здійснюється зу
силлями місцевої людности. З такого погляду краєзнавство можна 
визначити як в и р о б н и ч е  к р а є з н а в с т в о .  Воно пристосову
ється до життя, до повсякденних практичних потреб. Звідсіля при- 
родньо повстає твердження, твердження про необхідність практич
ного ухилу в краєзнавстві3.

1 Б. В. Игнатьев, Краеведение и школа. Библиотека школьного работника. Вид-во
«Новая Москва». 1925, ст. 5.

2 Ibid.
3 Докладніше див.‘ в нашій статті: «Сучасні завдання краєзнавства й етнографії». Жит

тя й Революція, ч. І-П, 1925 р., ст. 86-90.
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Пропаганду виробничого ухилу в краєзнавстві проваджено свого часу за ра
хунок фольклору, щоб довести важливість і потребу вивчати продук- 
ційні сили, дискредитували фольклористику. Тепер, коли питання 
про необхідність практичного, виробничого підходу до краєзнавчих 
проблем вирішено остаточно, можна значно спокійніше підійти до 
питання про місце, що належить фольклорові при вивченні продук- 
ційних сил та виробничих відносин. Для цього розгляньмо докладно 
пораду, що в їй негативне відношення до фольклору відбилось:

— Досліджуйте, казали, працю сільради, землеустрій, кооперацію, нарсуд, 
ролю комсомолу тощо. Все це матиме значно більше значіння, аніж 
збирання приказок і частушок1.

В цих порадах почувається повна нез'ясованість як того, що є за предмет 
фольклорного досліду, так і того, оскільки методи фольклорних за
писів можуть бути придатні чи непридатні для виробничого краєз
навства. Тимчасом треба завсіди мати на увазі те, що виучувати пра
цю сільради, землеустрій, кооператив, комсомол і т. ин., і т. ин. мож
на або ж «фольклорно», через фольклор, використовуючи властиву 
фольклорові техніку, або-ж «поза фольклором», уживаючи різних 
инших спеціяльних метод праці. Візьмімо, приміром, досліди над 
працею сільради. Тут можна взяти матеріял архівний і офіційний, 
ознайомитись із справами сільради, з протоколами, з схемою відді
лів, з сферою прав і обов'язків, з взаємовідносинами з РВК'ом і т. ин.; 
за матеріял правитиме інформація, обіжник, інструкція й протокол. 
При тому списано все це буде мертвою й умовною мовою канце
лярії, різними «позаяками» й «з огляду», усталеними підхідками 
протокольного викладу, з його схемами розграфленого паперу, слу- 
хали-ухвалили... Але можна цим не обмежитись, а списати живих 
людей, автобіографію голови сільради, оповідання й спомини про 
колишніх голів сільради, про боротьбу незаможників з куркулями, 
спомини про колишню харчрозкладку й думки за харчподаток на 
цей рік, записати на засіданні сільради промови найколоритніші 
й найяскравіші. Списати це живою мовою живих розмов, записав
ши гостре слово й окремий вираз, приказку чи оповідання, розка
зане як приклад і дотепний довід з того чи иншого приводу сіль
ського громадського життя, взагалі дати живе й жваве фольклорне 
оповідання. Виучуючи соціяльно-економічні процеси, треба на увазі 
мати не тільки методу цифр та підрахунків, але й ф а к т ,  с л о в о ,  
л ю д и н у . Все залежатиме від доцільности й потрібности тої чи ин- 
шої підхідки викладу. В деяких випадках техніка протоколу при кра
єзнавчих студіях не тільки не принесе жадної користи, а, навпаки,

1 Див. Методические письма. Науч.-пед. секция ГУС'а. Письмо 2-е. Наша волость. М.
Изд. «Работник Просвещения». 1924.
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заважатиме в праці. В багатьох випадках дослідник повинен бути 
не людиною канцелярії й статистиком, а фольклористом, що бере 
життя в його т в о р ч о м у  вияві. Частушка скаже иноді значно біль
ше од загальних, протокольних слів з їх загальним значінням.

За джерело негативного відношення до фольклору була нез'ясованість для 
широких кіл того, що все, кожне явище господарчого й виробни
чого життя, коли його виучують у процесі життьових стосунків так, 
як воно відбилось у творчій уяві й висловилося в усному оповіданні 
селянина чи робітника, може стати за предмет фольклорних запи
сів. Оповідання з соціяльним і економічним, виробничим змістом 
являють такий самий законний і необхідний відділ фольклору, як 
і побутові та фантастичні казки й оповідання. В кожному, навіть дав
ньому, збірникові фольклорних матеріялів, візьмім от хоча-б Грін- 
ченків, знайдемо низку оповідань і переказів про панщину, кріпа
цтво, наймитів, господарів, про соціяльну ворожнечу багатих і бід
них. Фольклор —- це не тільки казка про відьму та пісня про козака 
й дівчину, ба й оповідання про те, як у дядька Семена «деники» коня 
забрали, про те, як у голодні роки по сіль їздили, про боротьбу з са
могоном, події під час революції, про місцевого агронома, лікаря чи 
міліціонера... Візьміть те текстуально-записане оповідання Семена 
Приходька, що ми нижче друкуємо. В цьому оповіданні відбилась 
історія «денікінщини», певна сторінка з соціяльного життя України 
за часів революції. І заразом — це чудовий зразок цікавого фоль
клорного запису. У Семена Приходька, людини одного оповідання, 
непрофесіонала оповідача, його оповідання лишилось оповіданням 
«розмовної мови»; у инших сільських оповідачів, оповідачів з фаху, 
професіоналів, спомини про революцію набувають уже певних спе
цифічно-літературних форм, форм новели з усіма особливостями, 
що відзначають стиль цього літературного жанру.

Переходимо до питання, чого важать «переживання» в краєзнавчій'праці.
Нам скажуть: «Гаразд! Ми згодні, що фольклор вивчає и повинен, вивчати 

життя, що фольклорними спостереженнями можна охопити найго- 
стріші питання сучасности, що з фольклору може бути одна з най- 
живіших, найдинамічніших і найпродукційніших метод у краєзнав
стві, оскільки фольклор має за предмет свій сучасне життя в його 
творчому виявленні. Але, — скажуть, — як бути з переказами про 
мерців, упирів, вовкулаків, відьом, обаясників, перелесників, мавок, 
із закрутками, прикметами, замовами? Навіщо збирати оті обжин
кові пісні, гаївки, весільні, петрівки? Яка питома вага колискових пі
сень? Навіщо всенька ця магія й мітологія, всенька ця нісенітниця 
диких і темних забобонів?».

Коли б хоч найменшою мірою закиди проти дослідів над оцими фоль
клорними первісними переживаннями мали рацію, то треба було б
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не поширювати, а викинути книжки Кунова, Ліперта, Ельдермана, 
Мюлер-Лієра й викреслити в збірках творів ті томи, що їх у Плеха
нова, Енгельса, Кавтського, Лафарга присвячено питанням первісної 
культури, культури безкультурних народів, питанням, звідки взяли
ся міти і початкові вірування, що й досі зберегаються в житті.

І. Степанов у своїй передмові до книжки Кунова каже про необхідність 
п і з н а в а л ь н о г о  перемагання релігії. «Одкривши її коріння, ми 
тим з'ясуємо умови, що при них у неї не буде жадного ґрунту». Ре
лігійні уяви, каже Степанов, гублять всю владу, як тільки розкрити, 
що в основі сучасної релігії лежить світогляд дикунів. Звідсіля вини
кає потреба якнайуважнішого виучування мітологічного світогляду.

Дослідник підкреслює значіння пізнавального перемагання приватної 
власности взагалі, а разом з тим і капіталістичної власности. Влас
ність перемагається, коли з'ясовується історична обумовленість 
походження й розвитку власности, себто, коли з'ясовується, що капі
талістична власність у процесі історичної еволюції виникла, а тому 
в процесі дальшого руху й зникне. — В порівнянні з пізнавальним 
перемаганням власности пізнавальне перемагання релігії, коли під
креслюється подібна історична обумовленість тих чи инших релі
гійних форм, має ще більшу вагу. Студії первісного світогляду ро
бляться актуальним питанням наших днів1.

Плеханов, що дуже велику увагу звертав на питання мітології, в одній із сво
їх розвідок, де він докладно зупиняється на магічних замовах, на ча
рах, на вірі в злих духів, в перевертнів, спеціяльно досліджує питан
ня про походження первісних анімістичних вірувань (віри в духів). 
Зазначивши, що первісний анімізм це втілення сути спіритуалістич
ної філософії в її протилежності філософії матеріялістичній, Плеха
нов каже: «вивчення анімізму подвійну нам послугу зробить: воно не 
тільки сприятиме з'ясуванню наших понять про первісні міти, але 
разом з тим розкриє нам суть спіритуалістичної філософії. А тим 

, ніяк не можна нехтувати, коли багато хто змагається воскресити фі
лософський спіритуалізм»1 2.

Краєзнавча праця це синтетична праця. Вона — всебічне вивчення сучас
ного життя. При краєзнавчому підході до досліду природа, еконо
міка, техніка, промисловість, людина як творча сила, народній по
бут — все це досліджується в реальній к о м п л е к с н і й  зв'язаності 
цих життьових явищ.

При краєзнавчому підході ми не одриваємо питань техніки від питань по
бутових, побутових від економічних, питань фольклору від питань

1 Див. Генрих Кунов. Возникновение и происхождение религии. Перевод и предисло
вие И. Степанова. М. 1919. *

2 Г. В. Плеханов. Статьи о религии. Гос. Изд. Украины 1923, Киев, сг. 12.
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соціальних. Фольклор к о м п л е к с н о  зв'язано з виробничими про
цесами, і тому виривати фольклор з виробничого процесу значи
ло б нищити цільність комплексу даних життьових явищ.

Виучуючи, приміром, жнива як суцільний комплекс явищ, зв'язаний пев-
' ним виробничим процесом, ми жадного права не маємо відокрем

лювати й одкидати пережитки примітивної культури, давніх первіс
них звичаїв як щось побічне й цілком нібито зайве. Коли школа чи 
краєзнавчий або ж сільсько-господарчий гурток при хаті-читальні 
береться студіювати комплекс: жнива, в ці студії обов'язково треба 
ввести, окрім спостережень над «технікою та економікою жнив», су
то-виробничими елементами, ще й сіїеціяльні спостереження над 
обрядами під час жнив (обряди з останнім снопом — дід, спасова, 
ілліна борода). Ці спостереження дадуть можливість з'ясувати ви
робничу, практичну природу мітологічних і магічних звичаїв, про- 
дукційно-господарчі мети обрядів.

З російських дослідників Є. В. Анічков у своїй розвідці «Весенняя обрядо
вая песня» (ч. I—II, 1903-1905) висовує думку, що «вивчати обрядовий 
ужиток і зв'язані з ним гри, забавки та пісні треба, безперечно, ви
ходячи з побутових відносин». Найбільш послідовний щодо цього 
був Ю. Ліперт1. Ледві, каже В. Рожіцин в передмові до Ліпертової 
книжки, чи треба підкреслювати величезне значіння Ліпертового 
засобу вивчати свята в безпосередній та найміцнішій залежності від 
економічних відносин і в зв'язку з господарчим побутом. Первісні 
побутові основи свят затьмарено пізнішими нашаруваннями, і на
ука тільки з великими труднощами має можливість з'ясувати еко
номічні їх джерела. На прикладі книжки Ю. Ліперта, каже Рожіцин, 
ми можемо уявити, яка важка ця праця, як обережно доводиться 
розплутувати питання, щоб розкрити справжню природу народніх 
свят. Цю працю ще не закінчено і, на нашу думку, тільки колективні 
досліди, до яких буде притягнуто найширші кола працівників, змо
жуть дати відповідні матеріяли для дальших подібних студій.

Карл Бюхер в своїй розвідці «Робота й ритм» досліджує питання про 
зв'язок трудових пісень з роботою, з матеріяльно-виробничим жит
тям. На його думку, ритм пісні будується на ритмі роботи, а слова 
пісні вироблюються з тих трудових звуків, що мимоволі виривають
ся при цій роботі. Ритм, згідно з Бюхеровою теорією, розвинувся 
вкупі й одночасно з роботою як такий чинник, що її організовує. 
Правда, з теорії Бюхерової не є остаточний факт науки й вона ви
кликає багато заперечень, але тим важливіш було б зробити низ
ку відповідних дослідів. Треба було б записати пісні, що малюють

1 Юлий Липперт. Экономические основы христианских праздников. Гос. изд. Мо
сква. 1925.
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виробничі процеси, зібрати пісні, що їх співають під час роботи 
і при тім з'ясувати, чи дійсно є такі пісні, що співають під час робо
ти, й ритм співу в них відбиває ритм роботи. За найпевніший зразок 
правлять пісні колискові, що в них ритм співу відповідає ритмічним 
хитанням колиски. Вказують також на «Дубинушку» як на типову, 
хоча, мабуть, і штучного не-народнього походження пісню, де ритм 
є за засіб організації праці.

Як це не парадоксальне на перший погляд здається, але студії ритму тру
дових пісень, починаючи від колискових, великого економічного 
значіння набувають. І тепер, коли в нашій Спілці особливу увагу 
звертають на наукову організацію праці, треба, щоб осередки НОП'у 
зупинились на з'ясуванні ролі ритму для організації праці. Карл 
Бюхер у своїй книзі наводить повідомлення з Leipzig] Tageblatt від 
5-VI-1908 про те, що перший практичний досвід в цьому напрямко
ві було зроблено в Канайоларі, штаті Нью-Йорк. Введені на заводах 
оркестри, щоб ритмом музики керувати працею, ритмічно органі
зовувати працю, в години, коли грала музика, збільшували кількість 
проробленої роботи мало не на 40 %, порівнюючи до звичайної про
дуктивности праці1.

Ми досить навели прикладів, щоб довести, як потрібно, виучуючи вироб
ничі процеси, дбати одночасно також і про фольклорні досліди, що 
в инших випадках певне практично-продукційне значіння мають.

Збирати місцевий фольклорний матеріял тим потрібніш, що наші дослід
ники, не маючи в своєму розпорядженні місцевих матеріялів, звер
таються в своїх розвідках до фольклору негритосів з Андаманських 
островів чи ескімосів з Гудзонової затоки, як це робить Плеханов та 
инші. Коли Бухарін з'ясовує твердження, що мистецтво розвиваєть
ся в залежності від економічного ладу та рівня техніки, він ілюструє 
це твердження прикладами, посилаючись на мистецькі примітиви 
бушменів та індійців, дарма що подібний ілюстративний матеріял 
він був би знайшов і в наших селян.

Ось, напр., цілком, можна сказати, первісне: «Коло Ленінграда за 150 вер
стов од нього, в тихвінському повіті ще існують прихильники поган
ського культу. В лісовій частині повіту вклоняються ідолові, "Миколі 
на колесах", приносячи йому як офіру кров зарізаних тварин»1 2. Як 
було б корисно, коли б у бібліотеках Тихвінської політосвіти замість 
книжок про криваві ефіри невідомих полінезійців були книжки 
про вірування й побут місцевих тихвінських селян. Коли П. Лафарг, 
щоб з'ясувати західньо-европейському робітникові, як ідея душі по
встала й як вона змінювалася в залежності від змін у громадських

1 К. Бюхер. Работа и ритм. Москва 1923. crop. 185.
2 «Известия». 17 У П 1924.
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відносинах, описує похоронні звичаї давніх греків або ж наводить 
міт про те, що Атена-Палада обертається на птаха, або ж коли 
Ю. Ліперт для німецького селянина оповідає про звичаї на Зелені 
Святки та Великдень у Долішній Саксонії, Богемії та Швабїї, щоб по
яснити германський святковий народній календар з економічного 
погляду, — то це цілком зрозуміло й доцільно. Треба, щоб і наші по
пуляризатори й дослідники (І. Степанов, В. Рожіцин, Н. Рум'янцев, 
М. Рейснер, [П.] Третьяков та инші) оперували не матеріялом, зібра
ним у муринів із Замбезі, та уривками приблизно розібраних кли
нописних текстів Вавилону чи гієрогліфів, знайдених у Тебах, та тим, 
що наплутав був Геродот 2000 років тому, одвідавши скитів. Треба, 
щоб вони користувалися, за прикладом того ж таки Ю. Ліперта, міс
цевим фольклором, місцевим краєзнавчим матеріялом. Перед кра
єзнавчими гуртками лежить обов'язок — дати нашим дослідникам 
відповідний фольклорний матеріял!

Місцевий краєзнавчий матеріял, досліди над місцевим фольклором мають 
лягти в основу позашкільної політосвітньої роботи різних гуртків 
при хатах-читальнях, сельбудах, робітничих клубах. Т. Дзерва ціл
ком слушно писав у часописі «Коммунистическое] Проев[ещение]» 
(1923, № 6): «Краєзнавчий матеріял надзвичайну вагу має як ілюстра
тивний: ним можна ілюструвати й окремі теоретичні тези діялек- 
тичного матеріялізму і розвиток господарчих форм, історію релігії, 
революційних рухів та инше». («Еще о краеведении и его организа
ции в совпартшколах»). Тільки праця над місцевим конкретним 
життьовим матеріялом, а не абстрактно-книжковим, призвичаїть 
членів гуртків доцільно провадити масову працю. Вивчення оточен
ня дасть значно більш, аніж вивчення бушменів та асирійців.

Переходимо до питання про місце фольклору в шкільній краєзнавчій праці. 
Як добре всім відомо, роботу трудової школи, за новими програма
ми ГУС'а, мається доповнювати л о к а л ь н и м ,  місцевим матерія
лом. Трудова школа — це школа життя, вона вивчає те, що її ото
чує, і тому вона потрібує конкретного матеріялу. Зв'язок із місцевим 
господарчим та культурним життям штовхає школу взяти діяльну 
участь у краєзнавчій роботі. Коли школа схиляється на загально
світовий маштаб, — пише один із педагогів-краєзнавців, — вона гу
бить краєве призначення — мету й розум нової школи. На вчителі 
сільської школи лежить дуже відповідальне завдання — зрозуміти 
краєзнавчий рух, ясно розібратись у складних питаннях шкільного 
краєзнавства. Т р е  б а , щоб в ч и т е л ь  б у в  к р а є  з н а в е ц ь .  Треба 
ґрунтовно вивчити місцевий край, навчитись бачити, що діється на
вколо його. Не розуміючи життя свого оточення, вчитель не може ви
кладати в новій школі (А. И. Дзенс-Литовський. Краеведение в сель
ской школе. «Новая школа в деревне». Збірник. Ленінград. 1924).
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Очевидячки, в даному разі школі доводиться шукати допомоги в науково
го краєзнавства, здійсняти й підтримувати або ж самому вчителеві, 
або ж через учнів постійний контакт з відповідними науково-краєз
навчими інституціями і взаємно використовувати обопільний свій 
досвід, працю й матеріяли1. Вчитель і сільська школа можуть у ве
ликій стати пригоді для науки, збираючи фольклорні відомості, що 
в повсякденному житті діти завсіди приносять до школи. «Школа 
за таких умов обертається в наукову лабораторію для вивчення міс
цевого краю. Ми, — пише І. Богданов, — підкреслюємо н а у к о в у  
ролю школи, бо ця праця її матиме ті прикмети, що властиві й нау
ковій роботі: вона спостерегатиме, досліджуватиме ці спостережен
ня й аналізуватиме їх ... Через те, що школа не зробить яких-небудь, 
можливо, нових спостережень, а тільки доповнить те, що існує, нау
кова цінність роботи не зменшиться, бо робота в школі буде наукова 
своїми методами... Діти — невтомні збирачі. І, скеровані вмілою ру
кою, вони складуть величезну армію дослідників, що, користуючись 
їхньою працею, ми зможемо провадити вивчення природи, госпо
дарства, побуту в таких глибинних нетрях, що взагалі мало приступ
ні масовому спостереженню»1 2.

Розуміється, краєзнавча робота в школі має свої дидактичні особливості 
й свої суто-педагогічні цілі, але те спостереження, що його зроблено 
точно над явищем живого життя, запис пісні чи оповідання, малю
нок, нехай поганий і неохайний, але з дійсного предмета, діяграма 
статистичних відомостей, нехай неповних, але зібраних зусиллями 
самих учнів, — все це матиме також той чи инший науковий інтер
ес. Хатки з картону й сніг із вати непотрібні як для науки, так і для 
трудової, краєзнавчої школи. Те, що не можна використати для на
укової мети з шкільної практики, те геть можна викинути й із шко
ли. Бо це значить одне — даний запис, малюнок чи модель жадного 
не мають відношення до місцевого життя. Цей малюнок чи модель 
фальшивий, вигаданий, неправдивий. Це значить — школа ухили
лась у: картон, вагу, різнокольоровий папір і викреслені тушшю на 
підставі книжок діяграми. Дбати треба не про мистецький вигляд 
шкільних вправ, збірок, колекцій, а про те, щоб вони відповідали 
місцевій реальній дійсності. Науковою цінністю перевіряйте педа
гогічну цінність своєї шкільної праці.

Що може й повинен дати учень? — Спостереження!.. Тому спостереження 
й запис оцих спостережень і повинні лягти в основу шкільної праці.

1 «Корреспондирование школы под руководством учителя в местное краеведческое 
об'единение надо признать обязательным; если что добыто школой путем изучения своего 
края, это надо делать общим достоянием» (Игнатьев, о[р]. c[it]., ст. 47).

2 И. Богданов. Новые школьные программы и краеведение. Цитуємо за збірником: 
«Вопросы краеведения в школе». Ленінград, 1925, ст. 160.
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Краєзнавство не географія в давньому розумінні цього слова. Воно 
не предмет, а метода чи принцип організації місцевого матеріялу. 
Запровадити до шкільної практики краєзнавчу методу досліджен
ня, фольклорні підхідки запису —■ це значить поставити учнів у ста
новище дослідників і поставити шкільне навчання на справжній 
науковий ґрунт. Для початкових груп (I--IV) обсяг краєзнавчого 
матеріялу визначається принципом комплексної будови програ
ми. Краєзнавчий комплекс стає за основну підхідку в початковій 
освіті. Працюючи над кожним комплексом, треба звертати уваїу на 
обов'язкове збирання відповідного фольклорного матеріялу. Пра
цюючи над виробничими комплексами (сівба, жнива, косовиця), 
невідмінно треба якнайуважніше, ставитись до збирання фолькло
ру, зв'язаного з комплексом. При суспільствознавчих комплексах 
спомини й оповідання про кріпацтво, поміщиків, аграрний рух, 
1905 рік, часи революції, оповідання з соціяльним змістом (про най
митів, панів), взагалі місцевий матеріял, тільки він і може бути за 
єдиний вихідний пункт. Природничі комплекси дадуть словничок 
місцевих назв рослин, тварин, дерев, народні перекази про явища 
природи (блискавка, дощ, сніг),-низку народніх метеорологічних 
прикмет тощо.

Найлегше збирати з учнями пісні: пісні мають сталий текст, їх пам'ятає 
кожен учень. Отже тему: «Запишіть пісні, що знаєте» і другу: «Збе
ріть пісні» (з указівкою на певну ділянку, яких саме пісень) треба вва
жати за найлегші. Далі підуть теми: «Запишіть загадки», «Зберіть 
приказки й прислів'я». За тему описову буде: «Дитяча праця, гри 
й забавки в нашій місцевості». Важче записати казку, та й тут не тре
ба зупинятись, коли записи вийдуть спочатку недоладні. Матеріяли 
про народній календар і зв'язані з святами обряди, звичаї, вірування 
можна зібрати, даючи тему: «Як я провів учорашній день» і звертаю
чи увагу учнів на певний обрядовий момент. Тема «Як я слабував і як 
мене лікували» дасть матеріял із народньої медицини. «День нашої 
родини», «Як я був на весіллі, хрестині, похороні», боротьба старого 
й нового побуту, давнього й молодого покоління, різне відношення 
до окремих явищ різних соціяльних груп, — усе це даватиме щонай
різноманітніший матеріял для цікавих і цінних шкільних спостере
жень та фольклорних записів.

Яку величезну фольклорну працю щороку робиться в школах — і все це 
гине, викидається, палиться. Скільки в роки 1917-22-й писали учні 
творів: «Як провели ми літо», «Що було вчора в селі»! Де все це? Де 
каракулями, незграбними літерами, чорнилом із бузини чи хіміч
ним олівцем на клаптиках якогось архівного паперу описане життя 
революційного села, процес класового розшарування й соціальної 
боротьби, історія харчрозкладки, оповідання про зміну влад, про
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гроші, міняйлів і спекулянтів («Як ми ходили на базар», «Як батько 
їздили по сіль»), воєнні події в околицях села, самосуди, бандитизм 
і його знищення, про початок мирного господарчого будівництва? 
Все це загинуло, а новий матеріял останнього року гине, бо ніхто 
з учителів не певен, що це якусь має наукову цінність. Треба, щоб по 
школах у вчителів виробилась звичка: вправу на дану фольклорну 
тему зроблено — зібрати праці й, не в и п р а в л я ю ч и ,  одіслати на 
адресу Етнографічної Комісії. Це тим легше, що, на підставі декрету, 
листи й матеріяли до Етнографічної Комісії Української] Академії 
Наук (Київ, вул. Короленка 54) пересилається б е з п л а т н о .  Можна 
обрати спеціяльно учнів, щоб вони листувалися з Академією Наук.

Хоч би яким незначним і невдалим здавалось те, що записали учні, воно 
певну наукову цінність має. Для науки не існує значного й незначно
го, мистецького й немистецького, відомого й невідомого. Наука не 
знає такого розподілу. Для науки все цікаво, все потрібно. Для тур
боти: «Ну й кому то треба і кому цікаво?» не може бути місця. Хай 
у записах, зроблених школярами, нема нічого нового і, на перший 
погляд, цікавого, хай записано таке, що всі знають і скрізь знають, 
але й такий неновий матеріял потрібний для вивчення території 
поширення даного твору і для складання відповідних фольклор
них мап. Окрім того, запис відомого матеріялу, загально-пошире- 
ного (якого-небудь хрестоматійно-відомого оповідання чи пісні, що 
з школи пішла) цікавий своїми варіянтами. Кожен твір живе в своїх 
варіянтах; історія твору — це історія його варіянтів. Нового й неві
домого, взагалі, не знайти. Дід Нестір на Переяславщині оповіда
тиме казку про литвинів, яким поле, засіяне льоном, здалось морем, 
і вони, поскидавши штани, перебрели це море. Але ви тотожній 
переказ прочитаєте в оповіданні Павла Діякона про військо герулів, 
що, розбите лонгобардами, було таким жахом охоплене, що льон 
на полі прийняло за море. Не турбуйтесь, що члени краєзнавчого 
гуртка чи школярі або ж лікнепівці не записали нового, і особливо 
не шукайте чогось цікавого, поетичного та мистецького. Змагання 
шукати чогось надзвичайного — ворог збирача фольклору. Коли 
керуватиметесь подібним правилом, ви не дасте для науки нічого 
цінного. Для науки немає, повторюю, цікавого й нецікавого, мис
тецького й немистецького, значного й дрібного.

І, нарешті, остання увага. Спеціяльно на адресу тих, що хитаються: «Як 
же ж його посилати, коли воно писано малописьменними, та нео
хайно, та на клаптиках. Ніяково!»... Ото й добре! В жаднім разі не 
можна виправляти граматичних помилок і переписувати. В гра
матичних помилках, зроблених малописьменними, відбиваються 
діялектологічні особливості місцевої говірки. Малописьменні, що 
не засвоїли ще граматичних правил, пишуть як чують, фонетично.
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А тому записи малописьменних треба надсилати в невиправленому 
вигляді. Збираючи фольклорний матеріял, треба дотримуватись од
ного: давати точний достотний запис і під кожним записом зазнача
ти, коли й ким та від кого (село, округа, ім'я, прізвище, вік, освіта — 
письменний чи ні) зроблено даний запис.

Постійний і сталий зв'язок з науковими інституціями дасть можливість 
об'єднати дослідчу працю широких мас з дослідчою працею цих ін
ституцій. Краєзнавча праця це ж  і є переважно масова колективна 
праця. В зв'язку з масами — запорука її успіху.



Сучасні завдання 
краєзнавства 
й етнографії

Наша сучасність змагається зв'язати широкі маси населення з наукою, при
єднати робітництво й селянство до науки, наблизити науку до мас 
і маси до науки.

Перед діячами науки стоїть завдання ввести маси в процес наукової праці, 
озброїти їх методами самостійного наукового досліду, а тим самим 
змінити індивідуалістичні методи наукового досліду на колективіс
тичні.

В дореволюційні часи наука, коли й була приступною для робітника й се
лянина, то виключно як предмет споживання, а не виробництва. Те
пер у галузі науки робітник хоче бути не тільки споживачем науко
вого знання, але й самому взяти участь у виробництві, самому бути 
виробником наукових істин. Принцип колективістичної наукової 
праці став гаслом дня.

На власні очі ми бачимо наслідки такої колективістичної літературної праці 
в газетах. Коли до наших часів масовою газетою була газета, розпо
всюджена в широких масах населення, то тепер поняття масової газе
ти рішуче змінилось: масова газета це не тільки та, що її читають маси, 
а та, що її ці маси творять... Масова газета стає не тільки предметом 
споживання мас, а й предметом виробництва цих мас. Газетна пра
ця перекладається з окремих фахівців на колектив сель- і робкорів.

Так само й наука: наука для мас — це не наука популярних брошур, що їх 
на кепському папері, кепсько зброшуровані кидають у маси. Наука 
для мас це та, що її творять маси.

В шуканнях шляхів до свідомої самодіяльности широких мас, до самостій
ної наукової праці, приступної для робітництва й селянства, — су
часне життя висунуло краєзнавчу працю, краєзнавчі методи науко
вої роботи. Ці методи особливо цінні тим, що вони не вимагають 
великої й довгої підготовки, не одбирають багато часу. Для краєз
навчих дослідів не потрібні окремі лабораторії, великі книгозбірні, 
якісь коштовні приладдя.

Краєзнавча праця дозволяє використати найскромнішого робітника, най- 
скромніші знання й досягнути великих наслідків, притягнувши до 
праці велику кількість робітників.
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Краєзнавча праця це, переважно, колективістична праця. Для цієї праці не 
треба одриватись од своєї повсякчасної роботи. Коли краєзнавець 
одірветься «од станка», замкнеться в кабінеті, його наукова праця за
губить усю свою вагу й значіння.

В мистецтві давно вже зрозуміли необхідність виходити з самотньої кім
нати, щоб надати фарбам малюнка повноту, свіжість і яскравість. 
В галузі науки краєзнавство являє собою подібну спробу вивести на
укові досліди зі стін академичних кабінетів на вільне повітря живого 
виробничого життя. Краєзнавство дозволяє робити спостереження 
над життям при кожній нагоді в кожній обстановці, на фабриці, на 
полі, в клубі, в степу, під час жнив чи косовиці, в годину відпочинку, 
робітничих зборів чи шкільної лекції. Скрізь і завжди уважний кра
єзнавець зуміє найти цікавий для науки матеріял.

Що є предметом краєзнавства? ;
Предмет краєзнавства, — пише акад. А. М. Лобода в статті «Краєзнав

ство на Вкраїні», — полягає у вивченні природніх багатств та вза
галі особливостей території, в дослідженні того, як в економіці міс
цевої людности використовуються ці особливості і як на підставі 
цього утворюється матеріяльний побут, а, нарешті, як все зазначе
не відбивається на світогляді народу та в його народній творчості, 
в зв'язку, звичайно, з загальним ходом його розвитку та міжнарод- 
німи впливами на цей останній. Краєзнавство об'єднує всі окремі 
наукові дисципліни. Воно об'єднує в собі краєву історію, діялекто- 
логію, мистецтво, етнографію, фолькльор, антропологію, ботаніку, 
зоологію, геологію, всі науки в їх зв'язку й єдності, в їх пристосован- 
ні до практики економичного життя суспільства. Краєзнавство 
намагається охопити всі галузі життя: політосвіту, школу, агроно
мію, кооперацію, народне господарство, промисловість і виробни
цтво.

В збірникові «Вопросы Краеведения» 1923-го року тов. А. Н. Полтавський 
в статті «Краєзнавство й політосвітня праця» з'ясовує значіння кра
єзнавства для політосвітньої праці. Він підкреслює ту думку, що 
не можна підходити до народу з погляду «просветительства», себ
то з погляду ознайомлення народу з тим знанням, що його не було 
зв'язано з життям самого народу. Треба не навчати,, каже т. Полтав
ський, населення, а втягнути його в дослідчу працю. Не годиться вес
ти політосвітню працю, мовляв, поза часом і місцем. Перед робіт
ником сельбудинку, перед завом хати-читальні, кооператором і аг
рономом стоїть вимога — вести свою працю так, щоб її міцно було 
зв'язано з даним місцем, з місцевими краєвими особливостями. 
«Тільки краєзнавець може бути гарним позашкільником. Коли ж 
позашкільник — не краєзнавець, то з нашої точки погляду, — зазна
чає т. Полтавський, — він кепський позашкільник».

Сучасні завдання краєзнавства й етнографії 151



Подібну думку, що вчитель повинен бути краєзнавцем, дослідувачем міс
цевого життя, ми знаходимо в програмах Гус'у для трудових шкіл, 
уведених на цей рік на Вкраїні. Програми Гус'у поставили перед 
нашим учительством завдання з'єднати школу й шкільну працю 
з краєзнавством, з вивченням свого села, свого району, своєї волости, 
з вивченням того, що єсть, що оточує учнів. Матеріял для своїх спо
стережень і дослідів учні повинні брати з природи, праці й суспіль
ства місцевого краю.

Учневі не «показують» і не «розказують», йому дають можливість самостій
но дослідити новий факт чи явище, дають йому можливість пережи
ти радість одкриття, радість, що рождає ентузіязм і бажання праці.

Шкільне краєзнавство стало гаслом нової школи як школи громадського 
будівництва. Про ідеал краєзнавчої трудової школи в одній з своїх 
промов тов. Луначарський казав: «Для мене особливу ваіу має, щоб 
зв'язок краєзнавців з школою був що далі, то міцніший. Ми впевня
ємось, якої великої ваги повстає перед нами питання: і нахил трудо
вої школи й усі приклади, що на їх розвивається розум юнака, — все 
це, з нашої точки погляду, повинно приєднатись до життя, повинно 
бути не абстрактне і загальне, а якомога конкретне й живе. Краєз
навча школа, що її зв'язано з господарством даної країни, а тим са
мим з її географією, з її історичними умовами, з її етнографією, така 
школа дуже важлива, бо вона є справжньою живою трудовою шко
лою». (Труды І Всесоюзного] С'езда Люб[ителей] Миров, ст. 151). 
В розвиток краєзнавства покладається надія на відродження школи. 
Краєзнавство стає базисом трудової школи.

Треба, правда, визнати, що вчительство ще не засвоїло цього принципу, не 
зв'язалось з відповідними науковими краєзнавчими інституціями, 
що воно, вийшовши з старої школи, не має підготовки до краєзнав
чої праці. Дехто з учителів байдуже ставиться до краєзнавства, а дех
то й вороже одкидає його як новий тягар, що загрожує лягти на їх 
і без того переобтяжені плечі.

Проте, як би не був шкільний робітник переобтяжений поточною педа
гогичною й позашкільною громадською працею, як би багато не 
приходилось йому працювати над підготовкою чи перепідготовкою 
для виконання головних своїх обов'язків, він у міру інтелектуального 
свого розвитку не може пройти повз наукові інтереси. І коли перед 
кожним місцевим робітником, закинутим у глухий куток, де газета 
й книжки до цього часу рідким лишаються явищем, де в шкільній 
шафі валяються старі книжки з бібліотеки парафіяльної ще школи, 
коли перед ним встає питання, що він може дати науці, то вимо
га нових програмів Гус'у — надати викладанню в школі дослідного 
краєзнавчого характеру — повинна штовхнути вчителя до наукової 
дослідчої діяльности.

152



Завдання позашкільної й шкільної праці наближаються до завдань і мети 
науки. На місцях проробляєтеся величезна наукова праця, але 
значіння її не усвідомлюється й вона безнадійно гине. Коли б кожен 
місцевий робітник пам'ятав, що те, що він робить, має дуже часто 
значіння не тільки для даного часу й місця, а, пророблене точно, по
вно й докладно, являє загальну наукову вагу, то це підбадьорило б 
кожного в його праці. Величезне значіння повинна мати для місце
вого робітника свідомість, що його спостереження життя, природи 
й людини не загубляться й не загинуть, а будуть використані з на
уковою метою.

Ми не будемо тут торкатись усіх галузів краєзнавчої праці, зупинимось 
лише на деяких питаннях етнографичного характеру, на тому, 
що збирати, яке значіння може мати для сучасносте записуван
ня й збирання старого, що може дати дослідження міту й легенди, 
спостереження над матеріяльним побутом.

Тепер досить гостро стоїть питання про те, що досліджувати. Коли одні 
схиляються до думки, що варто збирати лише старе, що на собі несе 
прикмети давньої давнини, то инші обстоюють протилежні позиції: 
дослідження старого є шкідливим, хай гине те, що засуджено жит
тям на вмирання. В останній думці є зерно здорової реакції проти 
народницького етнографізму з його культом глибокої старовини. 
Року 1843-го Куліш, цей основоположник української етнографії, 
писав до одного з аматорів народньої творчосте: «Я тепер хожу як 
бджола на сотах: де тільки зустріну сиву бороду, не відійду від неї без 
того, щоб не вижати з неї запашної квітки народньої поезії, або ж 
в преданні, або ж в пісні». Куліш був представником своєї романтич
ної доби, для якої етнографія мала переважно археологичне й ан
тикварне значіння. Але вже у Драгоманова ми знаходимо цілком 
відмінне відношення до народньої творчосте. Народні пісні мають 
для Драгоманова значіння як вираз погляду народніх мас на гро
мадські справи. Наша сучасність не тільки не одкидає дослідження 
живої етнографичної старовини, а навпаки, вітає такі досліди. Наша 
сучасність, вводячи етнографію в цикл краєзнавчих дисциплін, хоче 
на уважному відношенні до етнографії будувати не тільки шкільну 
й позашкільну освіту, але й досягнути розв'язання деяких націо
нально-політичних питань.

Останньою новиною в етнографичній літературі являється збірник пісень 
кримських татар, що його склав А. Кончевський. Цей збірник народ
ніх пісень, який розцінюється як великий вклад у музично-етногра- 
фичну літературу, зустрінено з великою прихильністю. Рецензент 
«Известий», подаючи звістку про цей збірник, пише: «Збирання, об
робка, пропаганда в виданні подібного матеріялу є справою вели
чезної культурної ваги. Збирання народньо-пісенної творчосте має

^  Сучасні завдання краєзнавства й етнографії 153



значіння, з одного боку, з точки погляду тих музично-соціологичних 
потреб, що в наш час зароджуються. Музиканти шукають соціяль- 
них корінів у музиці і в своїх шуканнях вони роблять спробу ґрун
туватись, головно, на матеріялі, що виріс із глибин народнього по
буту. Але ще більшу ваіу, на думку рецензента, збирання народньої 
пісні має під кутом зору національно-політичним. «Прояв інтересу 
до національної культури народів радянської федерації й любовна 
розробка цієї культури служать не тільки справі збільшення куль
турних стосунків ріжних кутків федерації, але й зміцненню націо
нально-політичних зв'язків» (Известия Цика СССР, ч. 273). В такому 
аспекті набуває особливої ваги точка погляду тов. Луначарського 
на дослідження пам'яток живої старовини, що її висловлено в пе
редмові до зазначеного збірника народніх пісень. З записуванням 
пам'яток народньої творчости треба, на думку т. Луначарського, по- 
спішатися, бо «представники старших поколінь швидко вимирають, 
а нові покоління за бурями революції не завжди встигають засвою
вати давні традиції».

Беручи все це на увагу, не треба забувати й сучасних витворів народнього 
мистецтва. Треба досліджувати не тілько те, що відходить, а й те, що 
надходить, життя наше надто рухливе й нарід, відгукуючись на по
точні події дня, утворює ту чи иншу пісню, оповідання, приказку. 
Є твори, що як метелики живуть не більш одного дня. Вони забува
ються й, коли дослідувач не записав їх одразу, вони гинуть раз наза
вжди, між тим у цих творах, як наприклад,] у частушках, відбилася 
вся історія революції. Було б дуже сумно, коли б місцеві робітники 
лишилися б остільки недбайливі, що не позбирали б цього, такого 
цінного для історії матеріялу.

Тепер у пресі й на з'їздах іде дискусія про напрям і характер діяльности 
селькорів. На селькорах і робкорах лежить обов'язок зберігти для нас 
і для майбутніх поколінь народню творчість сучасного села й міста.

Не тільки частушки, але й казка й легенда мають для дослідувача великий 
інтерес. Проблема походження міту й легенди являє собою актуаль
не питання сьогодняшнього дня. І коли ми хочемо з'ясувати для мас 
реальне походження тієї чи иншої легенди, того чи иншого свята чи 
міту, то варт було б, поширюючи в масах наукове знання, не стіль
ки навчати населення й поширювати популярну літературу, скільки 
втягувати його в дослідчу працю. Уважний розгляд, як виникла та 
чи инша легенда, як вона поширювалася, звідкіля прийшла, куди 
пішла, якого вигляду й під яким впливом була в даному місці, все 
це [б] утворило повну картину того, як повстає легенда. Масова до- 
слідча праця з'ясувала б нам участь економичних факторів, ролю 
пристосування старого оповідання до нових обставин, значіння осо
бистої фантазії, показало б, які оповідання в яких розповсюджені
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соціальних верствах, бо останнє питання зовсім не з'ясовано, а між 
тим зібрати матеріял, щоб його розв'язати, це значило б зробити 
великий крок вперед у поступі порівняльної мітології. Подати ж від
повідний матеріял могли б лише місцеві робітники-краєзнавці. [...]

Закінчуючи нашу статтю, ми мусімо сказати де-кілька слів до тих, що за- 
хтіли б віддатись краєзнавчій праці. Перш за все, не треба турбува
тись, що досліди й записи будуть у необробленому й недокінченому 
вигляді, що немає часу гарно переписати, а зібраний матеріял збе- 
регається лише в чорнетках. Потреба в нових відомостях і записах 
почувається так гостро, що треба дякувати за кожну присилку мате- 
ріялів, якими б незначними вони не здавались. Хай не весь матері
ял, намічений для досліду, пощастило зібрати, хай не все виконано 
завдання! Коли записано, скажімо, дві-три пісні, два-три оповідання, 
то й те слід одіслати до наукової інституції. Треба лише означити, де 
коли й од кого записано даний твір.

Треба мати також на увазі, що не варт, записуючи, змагатись записувати 
лише нове, оригінальне й мистецьке. Річ не в тому, що той чи инший 
твір загально відомий: для наукового досліду цікавий не тільки сам 
сюжет, але й варіанти цього сюжету й територія його розповсюджен
ня. Казка чи пісня живе в варіянтах і дослід варіянтів має особливе 
для науки значіння. «Географія народніх творів», територія їхнього 
поширення — питання цілком не досліджене, а між тим для відпо- 
віди про походження твору має велике значіння з'ясувати місце, де 
він виник. [...]



Куліш і Шевченко
(До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 роках)

І
У нас немає певних фактів, щоб на підставі їх з остаточною документаль

ною точністю ствердити, коли саме Куліш познайомився з Шевчен
ком. Деякі відомості для освітлення цього питання подав був Куліш 
у «Нові» за 1885-й рік1 і в «Правді» за 1868-й. Хоч у цих статтях і не 
зазначено, коли побачились Куліш з Шевченком, — Куліш взагалі 
в своїх автобіографічних споминах уникає хронологічних дат, — але 
все-ж-таки свідчення «Правди»1 2 дає нам визначений terminus a quo. 
Куліш познайомився з Шевченком не раніш, як він спізнався з В. Бі- 
лозерським. «Слідом за тим шло спізнання з Шевченком», — ска
зано в «Правді». Коли ж саме це спізнання могло статися? О. Я. Ко- 
ниський висловлює гадку, що Шевченко був у Київі в-осени 1843-го 
року3, але цій його думці суперечить лист Кулішів до Шевченка. Цей 
лист, писаний р. 1843-го жовтня 20-го, становить terminus ad quern. 
На підставі цього листа ми мусимо стверджувати, що Куліш позна
йомився з Шевченком до жовтня. В жовтні вони не могли зустріну
тись у Київі, бо, як видко з цього листа, на той час Шевченка в Київі 
не було й сюди він їхати не збирався... «Шкода, — пише Куліш, — 
что не будете въ Кіев^, А мкЬ бы очень пригодилось поговорить сь 
Вами кой-о-чемъ»4 Не бачившись в жовтні, вони могли зустрінутись 
до Кулішевого від'їзду з Київа, а Куліш того року виїхав з Київа на 
початку, липня місяця5 й повернувся додому тільки в жовтні. Беручи

1 П. Куліш. Воспоминания о Н. И. Костомарове. «Новь». 1885, т. IV, № 13, ст. 64.
2 «На той час, як пробував Куліш учителем в Київі, шукав спознання з ним молодень

кий студент університетський Білозерський Василь. Спізнались вони й зробились великими 
приятелями... Слідом за тим йшло спізнання з Шевченком»... (Правда: «Жизнь Куліша». 
1868, ст. 285): В споминах В. Білозерського (рукопис споминів переховується в Кулішівсько- 
му Архіві УАН) сказано, що він з Кулішем познайомився восени 1842-го р. У В. І. Шенрока 
(«П. А. Кулиш. Биографический] очерк». Киев[ская] Стар[ина], 1901. кн. III, ст. 465) невірно 
названо 1843-й рік. Що Куліш познайомився з В. Б[ілозерськи]м дійсно в другій половині 
1842-го р., це видко з листа Куліша до Мик[оли] Дан[иловича] Білозерського. Цей лист, пи
саний Кулішем 14-го вересня 1842-го року, стверджує дату, що подав В. Б[ілозерськи]й у спо
минах.

3 О. Кониський. Т. Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя: т. 1, У Львові. 1898. 
Ст. 122, 123, 130, 131. Його ж. Жизнь укр[аискаго] поэта Т. Шевченка. Одесса. 1898, ст. 165-6.

4 Н. Стороженко. Новые матерьялы для биографии Шевченка. Киев[ская] Стар[ина] 
1900. Кн. IX. т. LXX. ст. 302. — Цитати з листів (що, здебільша, друкуються вперше) подано 
правописом оригіналу. В. П.

5 Див. листи Куліша од 31-го липня 1843-го р. з с. Олександровки Чигир[инського] 
п[овіту] і з Гуманя од 14-го серпня того ж року. Киев[ская] Стар[ина], т. LXIV. 1899, кн. 11
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все це на уваїу, прийдеться припустити, що Куліш з Шевченком по
знайомився в першій половині р. 1843-го. Наше припущення має 
за собою вказівку самого Шевченка, що на допиті в ІІІ-му Відділі за
значив: «Съ Кул'Ьшемъ я познакомился въ ЮевЪ въ 1842 г., весною, во 
время отлучки моей изъ Академій»1.

II
В першій половині 1843-го року, в травні або ж червні місяці в Київі по

знайомився Куліш з Шевченком. Перша їх зустріч була, як сказано 
в «Правді», «характерня»: Шевченко «вразив» Куліша оригінальною 
своєю манірою поводитись. «Когда я сидел, оповідає Куліш, — уто
пая в игре линий, тонов и красок, передо мною появилась неведомая 
еще мною фиіура Шевченка, в парусинном балахоне и в таком же 
картузе, падавшем ему на затылок подобно казацкому шлыку.

— А вгадайте, хто? — Это были первые слова Тараса, произнесенные тем
очаровательно-веселым и беззаботным голосом, который привлекал 
к нему и женщин и детей.

Я отвечал: «Шевченко!»
— Він, — отвечал Тарас, засмеявшись так, как смеются наши молодицы.

Тогда не носил он усов и у него в лице было много женственного.
— Чи нема в вас чарки горілки? — Это была вторая услышанная мною от

Шевченка фраза. Вопрос немного поразил меня... В том же доме 
жил товарищ мой, человек, что называется, основательный, не поэт 
и не артист. К услугам гостя моего явился графинчик запеканки. — 
Бач, яку вони горілку п'ють! — воскликнул добродушно Шевченко, 
осушив чарку!»* 1 2

«Тут уже й пішло справдешнє січове балакання, а далі й співи (Шевченко 
мав голос пречудовий, а Куліш знає незлічену силу пісень). Почали 
потім їздити навкруги Київа, рисовати, рибу за Дніпром ловити»3.

Справді, перша зустріч була характерна!.. За характерність, що завсіди 
властивою була Шевченкові, Куліш назвав його в одному місці «Ган- 
жею Андибером», а в другому «гайдамакою». Шевченко приніс із 
собою на Вкраїну маніру триматись, що, як свідчить Куліш, «не чу
жою була запорозького цинізму», маніру поводження, що її засво
їв Шевченко в майстерні Брюлова, де панували звичаї мистецької

ст. 189 й 191. Див. також послужний список у В. І. Шенрока. 0 [р ]. c[it]. Киев[ская] Стар[ина],
1901, кн. II, ст. 177 і у М. Лободовського, Киев[ская] Стар[ина], 1899, кн. IX.

1 Матерьялы по политическому делу Т. Шевченка. Твори III. Вид. В. Яковенка. 1911.
Т. П, ст. 106. «Отлучка из Академии», як відомо, припадає не на 1842 р. а на 1843-ій рік. «Зна
ючи, що до року 1843 на Україну Тарас не їздив, можна гадати, що на опиті він помилився
і замість р. 1843 — взяв рік 1842». Кониський. Хроніка, т. І, ст. 152, прим. 4.

2 Новь. 1885 р. 13. ст. 64.
3 Правда 1868, ст. 285.

Куліш і Шевченко 157



богеми1. Своїм запитанням: «... А вгадайте, хто?» і словами: «Чи нема 
в вас чарки горілки?», зверненими до особи, що її він бачив уперше, 
Шевченко хтів і сюди, в відношення з Кулішем, внести безцеремон
ну атмосферу артистичного богемного життя. Для Шевченка, очеви
дячки, безперечною уявлялась та істина, що між двома артистами, 
«годованцями муз», нема місця офіційним умовностям, що їх додер
жується міщанське філістерське громадянство. Для Шевченка, що 
образ поета малював, наслідуючи романтиків1 2, близьким було тоді 
це твердження романтичної «поетики поета», згідно з якою поет, 
піднесений над натовпом, вищий од маси, повинен відрізнятися од 
усіх инших людей надзвичайністю своїх учинків, ліричною співучіс
тю душі й патосом незагальних слів. Не дурно ж у Петербурзі до 
Шевченка, як до справжнього романтичного поета, прикладали це 
слово: ентузіяст!

Наше тлумачення цього епізоду першої зустрічи Куліша й Шевченка роз
ходиться з тим, що ми його знаходимо в Шевченківській літературі, 
в статті проф. О. С. Грушевського «Шевченко й Куліш»3 і в «Хроні
ці» О. Кониського4. Тут цього епізода однесено не до р. 1843-го, а до 
1845-го, себто до другого приїзду Шевченка на Вкраїну, й слова: 
«А вгадайте хто?» розтлумачено як запитання, звернене до давнього 
знайомого, якого Шевченко давно з р. 1843-го не бачив. Шевченко, 
на думку О. С. Грушевського й О. Кониського, звернувся до Куліша 
з цим запитанням тому, що гадав, що він так за два роки змінив
ся, що Куліш не пізнає його через кілька років відсутности. Але це 
тлумачення не відповідає свідченням самого Куліша, що каже двічі 
й в «Правді», й в «Нові», що ця вся пригода трапилася при першому 
побаченні, а до того часу він і на портреті не бачив Шевченка.

III
Б. Грінченко в статті своїй «До історії Кулішевих Досвіток» так пише про 

> відношення Куліша й Шевченка: «Кулішеві листи до Шевченка за 
сей час (1843-1844) показують нам, якою щирою прихильністю го
ріла Кулішева душа до Шевченка, до його таланту, з якою любов'ю 
дбає він про те, щоб твори Шевченкові, які він вельми шанував, були 
ще ліпше»5. Грінченко має рацію: в благородному тоні листів видно

1 В «Нові» Куліш пише, що Костомарова «на первых порах коробила Шевченкова ма
нера, не чуждая запорожского цинизма».

2 Див. П. Филипович «Шевченко і романтизм». Зап[иски] Іст[орично]-Філ[ілологічного] 
Від[ділу]. т. IV. Київ. 1924, ст. 12.

3 Шевченківський збірник. Ш. І, СПБ. 1914, ст. 18.
4 0 [р ]. c[it]. т. І. ст. 153.
5 Б. Грінченко. До історії Кулішевих «Досьвіток». Науковий збірник, присвячений 

М. Грушевському. Львів. 1906. ст. 512, 513.

158



Кулішеву любов до поета й щире бажання запомогти йому сягнути 
ще на більші високості творчости1. Куліш і Шевченко любили й по
важали один одного, але любов їх, скажемо словами російського 
поета, була «горестною и трудною». При всій щирості їх взаємовід
носини ніколи не були лагідними й спокійними. Куліш і Шевченко 
були не тільки людьми різного виховання, але й представниками 
різних соціяльних груп. Ця різниця виховання й походження позна
чилась на їх стосунках вже з першого знайомства.

Найкраща аналіза стосунків Куліша й Шевченка не тільки що-до особис
тих їх відносин, але й, головним чином, що-до соціяльних, класових 
розходжень, подана в «Жизні Куліша», життєпису останнього, творі, 
писаному коли й не самим Кулішем, то принаймні Кулішем реда
гованому1 2.

«Куліш не зовсім уподобав Шевченка за його цинізм; зносив його норови 
ради його таланту. А Шевченкові знов не здалась до смаку аристо
кратичність Куліша... Кохавсь Куліш у чистоті і коло особи своєї 
вродливої і навкруги себе, кохався у порядкові як до речей, так і до 
часу; а ухо в його дівоче: гнилого слова ніхто не чував від його. Мож
на сказати, що це зійшовся низовий курінник, січовик із городовим 
козаком-кармазинником. А були, справді, вони представителі двох 
половин козащини. Шевченко репрезентував собою правобережню 
козащину, що після Андрусівського договору зосталась без старши
ни і опинилась під лядською кормигою, що втікала на Січ, а з Січи 
верталась в панські добра гайдамаками, щ о... до посліду днів жадала 
одного — розтоптати панство панськими ж закаблуками. Куліш по
ходить з того козацтва, що радувало з царськими боярами, споруди
ло цареві Петру «Малороссійскую Коллегію», помагало цариці Ка
терині писати «Наказ» і позаводити училища замісць старих бурс»3.

1 Ibid.
2 «Жизнь Куліша», — пише ак[адемік] С. О. Єфремов, — біографія або, швидче, авто

біографія письменника, надрукована в «Правді» 1868 р. («Без синтезу». До життьової дра
ми Куліша. Зап[иски] І[сторично]-Ф[ілологічного] В[ідділу] Української] А[кадемії] Н[аук], 
1924).

3 Правда. 1808, ст. 286. Куліш серед своїх приятелів нараховував таких високо офіцій
них осіб, як от Юзефович, або таких, як Плетньов, що про Куліша казав: «высокий обра
зец чувствований и дел», а в другому місці: «Кулиш молодой человек высоких нравственных 
и религиозных правил» (Переписка Грота с Плетневым, т. II, ст. 753 і 635). Куліш сам писав, 
що вибираючи для себе товариство, він обирає товариство людей, що люблять науку й до
брочинність (див. лист до Мик[оли] Дан[иловича] Білозерського*). Шевченко не був таким 
зразком доброчинности, як ті особи, що їх знайомства шукав Куліш, і тому особисті стосун
ки двох письменників з самого початку набули деякого відтінку коли й не натягнутости, то 
дражливости. Шевченко богемною вільністю поводження дратував Куліша.

*) 1844-го року березня 24-го Куліш писав у листі (неопублікованому) до Мик[оли] 
Дан[иловича] Білозерського: «Праздники проведу не выходя изъ квартиры: какъ ни скучно 
бываетъ иногда дома, но ничто не может сравниться съ скукою, поселяемою на долю въ душЪ
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Ця антитеза, що ми її знаходимо в «Правді», може, трохи й схематична, 
а тому й умовна, але не можна заперечувати її певної чіткости й ви
значеносте. З одного боку ми бачимо витриманого, «з рівновагою 
хочу і можу, рівновагою серця і розуму»1, «холодного й мовчазно
го», застьобнутого на всі іудзики Куліша, а з другого боку, проти 
нього ставиться «гайдамака» Шевченко, що, при своїй звичці до 
мандрівного життя, не мав навіть скриньки, щоб переховувати свої 
папери, а мусів залишати їх у своїх приятелів, де того чи иншого 
твора було написано. Куліш не любив у Тарасові його безладдя що
до речей, учинків і слів. Він не раз вичитував йому за його розхрис
тану «беспечность, небрежность и лень»* 1 2. Куліш був «городовий 
козак-кармазинник», «громадянин міста», а Шевченко був низовий 
січовик, байдужий до улаштованости й сталосте. Закоханий у по
рядок Куліш завсіди виказував себе прихильником сталого ладу як 
у приватному, так і в громадському житті, ідеологом державносте3. 
Шевченко ж, повний бажання помститесь панству й панство зни
щити, «вчився історії від гайдамацьких ватажків і читав її з ураже
ного серця козацького». Вони обидва вийшли з козаччини і в спіль
ності козацького походження — їх спорідненість, але вони з різних 
соціяльно-протилежних верств козаччини вийшли4 й це не могло

пустословіемь большого общества. Люблю только такія собранія, где соберутся три-четыре 
человека, связанныхъ любовью родственною или любовью къ наукЬ и добродетели».

1 Правда. 1868, ст. 250. Ця антитеза січовика й городового козака-кармазинника ле
жить в основі Кулішевої Чорної Ради.

2 Киев[ская] Стар[ина]. 1900. т. LXX, ст. 305.
3 В «Правді» (1. с.) про Куліша писано: «Він дорозумувався української бувальщини 

від такого коліна, що з предку-віку не знало панщини, що стояло колись на узгряниччі по
руч із лицарями Лянцкоронськими, Претвичами, Вишневецькими, обороняючи Полуденну 
Русь, Литву і Польщу, а потім волею пішло обороняти Московщину». Інстинкт державности 
у Куліша був надзвичайно міцний. Оцей інстинкт державности, оце шукання широкої дер
жавної праці, що завсіди лишалось незавдоволеним, штовхало його на авантури. Не тільки 
прикмети особистої вдачі Куліша, а головним чином обставини дійсности, що не давали роз
винутись його нахилам і не сприяли його намірам, зробили з Куліша людину, що, розри
ваючи з громадою, здібна була не один зробити фальшивий крок і тому стати скрізь і для 
всіх чужою. В оцих несприятливих обставинах, що перешкоджали розвинутись українській 
громадськості, джерело антигромадських настроїв Куліша. Тут треба шукати причин його 
політичних криз, його иноді цілком химерних фобій.

4 «Як знаємо, був Куліш роду суто-демократичного. Син козака — нижче од його було 
хіба покріпачене поспільство, оте бидло тодішнього часу — стояв він соціяльним станом на 
передостанньому щаблі громадської драбини». (С. Єфремов. 0 [р ]. c[it]., ст. 14). Шевченко ж 
стояв на останньому. Він належав до тих, що їм нічого іубити окрім ланцюгів своїх. І ця різ
ниця соціяльна між Шевченком і Кулішем — кріпак і заможний козак, що претендує на 
«дворянську стать свого козачого роду», коли й не пан, то підпанок, — позначилась досить 
виразно на багатьох непогодженнях. «Так з першого ж спіткання, — каже С. О. Єфремов про 
К[уліша] і ІЩевченка], — пройшла глибока між їми розколина». «Демократичність, може 
і різко підкреслена, здавалась Кулішеві, як і з Шевченком було, просто бурлацьким циніз
мом, гольтіпацьким переборщенням». (1. с).
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не спричинитись до того, щоб погляди їх на сучасність, на сучас
ні завдання українського народу й на ролю козаччини в минулому 
не розійшлись. Для одного козацька сила була силою анархічного 
повстання проти державности, а для другого, для Куліша, вона була 
силою повстання державности проти анархії.

Що ця наведена нами характеристика, написана р. 1868-го, відповідає Кулі- 
шевим настроям 40-х років, можна бачити з листів останнього за ті 
роки. Так, листопаду 23-го року 1843-го Куліш, звертаючись до Юзе
фовича, просив того дати йому можливість переїхати з Київа до Пе
тербургу. «Я больше всего просилъ бы Вась объ одномъ благодВяніи. 
Юевъ мнЬ страшно опротивЪлъ. ЗдЬсь моя дЬятельпость застываетъ 
въ безплодныхъ усиліяхь... Одно могло бы освободить меня изъ этой 
тЬсной темницы: если бъ я получилъ въ Петербург^ такое м'Ъсто, 
на которомъ бы дослужилъ до полученія чина. Шевченко хвалил
ся мнЬ добрымъ къ нему расположеніемь тамошняго попечителя 
и обЪгцалъ доставить мнВ мЪсто учителя въ Дворянскомъ училища 
въ Петербург^; но кто, зная Шевченка, можеть въ чемъ-нибудь на 
него положиться»1. Ця остання фраза особливого набуває значіння, 
коли згадати, що сказано її було одразу після першого знайомства. 
Хто знає Шевченка, той, на думку Куліша, ні в чому не може на його 
покладатись!

З Київа р. 1844-го липня 5 «щирий земляк П. Куліш», повчаючи, писав до 
Шевченка: «Тепер вже не така година настала, щоб брязкотать ша
блюками; Ляхів і Татарву дідько злизав, усе утихомирилось; при
йшла пора поорудовати ще головою»1 2. Оскільки несвоєчасним вва
жав Куліш «брязкотать шаблюкою», оскільки негативно вже в 40-х 
роках він ставився до гайдамацьких повстань, це видко з того, що 
писав він про Шевченкових «Гайдамаків». «Въ вашей драмЪ нЬть 
борьбы силъ: читатель не сочувствуетъ торжеству победителей, ибо 
это торжество мясниковъ, а драма Ваша кровавая бойня, отъ кото
рой поневоле отворачиваешься»3. «Дайте побольше человечества 
Вашимъ гайдамакамъ», — радить Куліш Шевченкові. Хай це була 
чисто-художня рада й чисто-естетична оцінка, але за естетичними 
оцінками завсіди ховаються оцінки громадські. Пізніш цей мистець
кий присуд обернеться в устах Куліша в осуд козаколюбства, опо
зиційної боротьби проти уряду і українофільського радикалізму. 
Куліш не співчуває перемозі гайдамаків, перемозі дикої фізичної 
некультурної сили. Він одвертається од революційної бунтівничої 
ідеології, що її Шевченко розвинув у своїх «Гайдамаках». Куліш

1 Киев[ская] Стар[ина]. 1899. кн. П, ст. 193-4.
2 Киев[ская] Стар[ина]. 1900, кн. IX, ст. 304.
3 Ibid, ст. 309
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«свої соціальні позиції захищаючи, радить кріпакові Шевченкові, 
бути «гуманістом» і «пацифістом». Коли Куліш радить Шевченкові 
бути більш поміркованим і гуманним, коли він радить надати гай
дамакам більш людяности, а про самого Шевченка висловлюється 
в тому дусі, що йому не можна довіряти й на його не можна покла
датися, то в усіх оцих висловленнях і радах почувається двозначність. 
Почувається, що у Куліша в його до Шевченка стосунках з особис
тими почуттями міцно зв'язано мотиви чистокласового характеру. 
Кулішеві не подобаються не тільки особисті «норови» Шевченка, але 
й політичні його норови, соціяльний його демократизм.

«Не полагайтесь на природные силы», — писав Куліш у тому ж листі. В добу, 
коли романтичний русоїзм переживав найвищий момент свого роз
витку, коли він із літературної течії ставав напрямком громадським, 
обертався в народницьку громадську доктрину, коли посилання на 
природу, народ і природність були для всіх ultima ratio, та й сам Ку
ліш був до певної міри захоплений цією вірою в природу, прояви 
скептичного відношення до цієї віри треба за симптоматичне вважа
ти явище. В питанні, що в XIX ст. мало кардинальне значіння, в анти
тетичній проблемі «природа» й «культура», Куліш з його недовір'ям 
що-до природніх сил, з надією на розум, цивілізацію й ідеал цен
тралістичної державности розривав з часом і ставав в опозицію до 
своєї доби. Це недовір'я що-до природности визначило не тільки 
відношення Куліша до політичних настроїв Шевченка з вірою остан
нього в бунтівничу гайдамацьку «природню» міць покріпаченого 
селянства, а вкупі з тим і відношення до поетичної вдачі Шевченка.

Пошана до Шевченкового генія в Куліша була. Шевченко для Куліша — ге
ній, але геній чисто-стихійний, необроблений, некультивований, да
рований «гуляке праздному». «Ты, Моцарт, бог и сам того не зна
ешь!» Це геній, що себе ще не пізнав і не освідомив. У Куліша була 
глибока й щира пошана до Шевченкового генія, але це була пошана, 
що її з'єднано було з обуренням проти, мовляв, неорганізованости 

; цього генія.
«Я исключу себя из общества толпы, которая восхищается Вами безуслов

но». Захоплення Куліша було умовним і обмеженим. І умовність ця 
торкалась сумнівів Куліша що-до «нецивілізованости» Шевченка, 
в якому «цивілізація не поборола простої вдачі». Як не вірив Куліш, 
що можна чогось досягти, покладаючись на природні сили простого 
народу, так він гадав, що не можна дійти до верхів'я поетичних до
сягнень, спираючись лише на природній поетичний хист і нехтуючи 
дорогу науки. «Дорога науки», цивілізація приведе до визволення 
покріпаченого селянства, вона ж тільки може зробити Шевченка по
етом світового значіння. Хиби в творах Ваших, писав Куліш Шевчен
кові — «происходять оть того, что Вы слишкомъ много полагались
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на врожденный Ваши силы и мало старались согласить юсь съ 
искусствомъ!» Висновок один: не покладайтесь на природні сили!

IV
Хоч Куліш і писав р. 1844-5-го, що він не співчуває анархічній гайдамацькій 

ідеології, що тепер не година для повстань, а замість того треба вес
ти культурну аполітичну працю, «орудувати головою», а в листі до 
Юзефовича писав навіть, що «политическая жизнь Малороссіи дав
но кончилась», хоч, як бачимо, вже в 40-х роках Куліш розвинув цілу 
систему аполітичного культурництва, але, не вважаючи на це, він 
в ті роки весь був заглиблений в мрії про «колишню славу козацьку».

Порівняння поетики Куліша й Шевченка дало б нам багацько матеріялу 
для твердження про близькість їх мистецьких засобів. Але це повин
но бути предметом окремого досліду й тут ми дозволимо лише на 
одному виразі спинитись, а саме на виразі: «козацькая слава»1. Мрія 
про «козацьку славу» була у обох письменників спільною. Як Шев
ченко писав: «Була колись козацькая і слава і воля». «Всю славу ко
зацьку за словом єдиним переніс в убогу хату сироти»...

«Утни, батьку! Щоб нехотя 
На весь світ почули,
Що діялося на Україні...
За що слава козацькая 
На всім світі стала».

Так і Куліш у своїй Україні не раз згадував про «козацьку славу, що по всьому 
світу дибом стала, що по всьому світу розляглась-простяглась».

У Шевченка:
«Зажурилась Україна —
Така її доля!
Зажурилась-заплакала,
Як мала дитина:
Ніхто її не рятує,
Козачество гине...»

У Куліша:
«Ще ніколи бідна Вкраїна такої біди,
Як тоді, не приймала.
Ніколи-яак не сумувала.
Засумувала-затосковала,
Сльози річками проливала».

1 Тему: «козацькая слава» в поезії Шевченка дослідив у  своїй статті (0[р ]. c[it]., ст. 3 1 -
33) О. С. Грушевський.
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В 1843-му році, під той час, коли Куліш писав свою «Україну», він мандрував 
на місцях саме тих подій, що змалював був їх у своїй поемі. «МнЬ, — 
казав Куліш, — мерещится, Богь знаетъ что!» А ввижались йому 
тоді — колишня Україна, козаччина, бунчуки, червоні жупани. В 40-х 
роках його опанувало було певне козаколюбство. Хоч як негативно 
оцінював у 80-х роках Куліш своє давнішнє захоплення козаколюб- 
ством, він і в ті пізніші роки вважав свої настрої явищем природнім. 
«По крайней м'Вр'Ь, — свідчить у своїх споминах Куліш, — пишущій 
эти строки вспоминаетъ о быломъ безъ горечи, какъ о явленій есте- 
ственномъ». «Я былъ, — каже він про себе, — козакомъ въ самомъ 
нелЪпомъ1 Костомаровско-Шевченковскомъ смысла слова. Это былъ 
тоть моментъ провинціальнаго мракобЪая, подъ вліяніемь котора- 
го козацкій бардъ восклицалъ къ Черкассамъ: «Боритеся, — побо
рите: вам Бог помагає. За вас сила, за вас воля и правда святая!» — 
тоть жалкій моментъ, когда онъ мечталъ о возрожденіи козатчины 
и доводилъ нась, нев'Ьждъ въ исторіи, до сумасшествія такими, 
напримЪръ, стихами:

«Помолившись, і я б заснув,
Дак думи прокляті 
Рвуться душу запалити...
Я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.
Може, зійдуть і виростуть 
Ножі обоюдні».

Певна річ, що,в ці мандрівки вносився Кулішем момент агітаційний. Це бу
ли перші досвіди народницького «хожденія в народ». І хоч мандрівки 
Куліша в рр. 1843-45-й ближче нагадують мандрівки, що їх робили 
німецькі й англійські романтики, захоплені поетичністю народньої 
пісні1 2, але все-ж-таки в Куліша в ті роки накреслювалась, — може

1 Це писалося в к[інці] 80-х р., звідсіля такі й епітети. Цитати ці роблено з споминів 
Куліша п[ід] заголовком] «Около полустолетія назадь», рукопису ще не друкованого. Він 
переховується в Кулішівському Архіві УАН.

2 Ці мандрівки були в моді в ті часи: так мандрували Брентано з Арнімом, автори 
відомого збірника народніх пісень: Des Knaben W umderhom. Alte deutsche Lieder 1806/8 (Див. 
О. Walzel. Deutsche Romantik. В. II. 1918). Так, мандрував В. Скот, збираючи в Шотландії пісні 
менестрелів, що їх він видав в 1802-3 рр. в трьох томах (Див. М. Н. Розанов. Очерк истории 
английской литературы XIX в. Ч. I. Эпоха Байрона. М., ст. 28). Сам Куліш визначає роман
тичний характер своїх мандрівок. «Я объЪхалъ, — пише він у своїх споминах, — и обошелъ 
п'ёшкомъ a la Walter Scott мЪста, описанныя въ польско-украинскомъ романЪ». Куліш має на 
увазі роман Мих[ала] Грабовського. «Въ то время, — каже Куліш про цей роман, — онъ пока
зался мнЪ почти вальтер-скоттовскимъ». (Про цей роман згадка в листах Куліша. Киев[ская] 
Стар[ина]. 1899, ст. 190). «Подъ влiянieмъ украинскаго Скотта... я шествую, одушевленный,

164



й з дуже невиразним політичним офарбленням, — певна визвольна 
ідея, й він не міг, спіткавши в народі відповідні бажання, не викласти 
своїх думок.

У цитованих споминах Куліш описує «одно приключеніе, котораго, — ка
же він, — я не могь внести в мою книгу (Записки о Южной Руси) да
же въ 1856 году, когда она печаталась». Ця пригода сталася в м. Су- 
ботові, зв'язанім з ім'ям Хмельницького, де Куліша прийняли за 
царську особу, що мандрує incognito. Ховаючись од народу, що по
чав збиратись коло нього, Куліш пішов у хату до суботівського ба
гатиря Каплаухого. «Старикъ былъ полонъ вЪры въ заботливость 
царя о своихъ низменныхъ подданныхъ, и видЪлъ во миВ странству- 
ющаго царевича; не меньше Каплаухаго мы, тогдашніе козакоманы, 
чаяли великаго переворота; мы далее чертили планъ благотвор- 
наго и для народа и для правительства освобожденія крестьянъ 
путемъ науки, какь это описано въ «Хуторной Поэзи», напечатан
ной в 1882 году за границею. Глядя на благородные черты моего 
автомедона, я мысленно приближалъ время, когда свобода вм 'ёсгЬ 
съ просв'Ьщешемъ подЬлить людей на классы сызнова. Эту мысль 
вливалъ я и престарелому Каплаухому въ сердце, томившееся жаж
дой свободы со временъ оныхъ, когда его предки слепо искали ее 
въ омуте Хмельниччини. Въ восторгЬ отъ перспективы, которую 
раскрывалъ я передъ нимъ въ идеализаціи общенародной жизни, 
суботовскій патріархь порывался целовать мои руки. Я запрещалъ 
ему это съ таинственнымъ видомъ, который сильно действовалъ на 
потомка Чигиринскихъ заговорщиковъ».

Ідея визволення селянства, мрія про колишню славу козацьку була спіль
ною у Куліша й Шевченка, але в той час, як Куліш був певним уго
довцем, Шевченко на отверту йшов боротьбу. Як справжній син 
свого віку, що дивиться на світ під тим кутом зору, який характери
зується словами: світом керує думка, Куліш ідею визволення селян
ства зв'язував з ідеєю освіти.

І те, що Куліш таку ролю надавав освіті й інтелігенції* 1, й оці самі мандрів
ки в народ, все це зв'язує Куліша з народницьким соціялізмом. Ідеї 
Куліша — це ідеї початкового народництва. Подібно народникам,

крылатыми, какь у Меркурія, ногами по мЪстамъ гВхь собьітій, которыми было наполнено 
мое воображение, отороченное лЪтописцами. Въ одномъ кармакВ у меня Stanica Hulajpolska, 
въ другомъ Гомерова Одиссея, въ третьемъ альбомъ для рисованія и записьіванія, въ чет- 
вертомъ штофикъ запеканки, открьівающій мнЪ самыя несообщительныя уста старожиловъ, 
козацкихъ и гайдамацкихъ потомковъ. Этимъ способомъ я штудирую тотъ народъ, который 
даже враговъ своихъ «Ляховъ» заставилъ воскрешать его былое, и мнЪ, воспитанному в сум
бурной Малороссии, мерещится Богь знаеть что».

1 Куліш і його приятелі «допевнялись перш усього, щоб українські] пани вкусили 
од божественної чаши знання... й, вкусивши, сповнились благосно до крепака» ([П. Куліш]. 
Твори, т. VI, ст. 383).
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Куліш вірив, що не боротьба й не повстання, а культура й освіта ви
зволять селянство1. «Програмою нашого освобожденія крепаків, — 
каже Куліш, — були слова: Истина освободит вас»1 2. Куліш вірив 
в «істину, що робить чоловіка свободним». Як справжній народник, 
вихований на принципах романтичної доктрини, він нехтував по
літику, боротьбу за політичні права, за конституцію й конституці
оналізм. «Не право й не декрет, а культура знищить крепацтво». 
Шевченко здавався Кулішеві найкращим доказом того, що може 
дати народ український, коли він «піде дорогою науки». «Наші мо
лоді мрії, — каже Куліш, — знайшли в Шевченкові благословенне 
оправдання»3.

V
Варт зупинитись ще на одному факті з стосунків Куліша й Шевченка в 1844- 

му році. Це на епізоді з виданням «Живописної Украйни». Травня 
15-го 1844 р. Шевченко послав Бодянському свої твори, «Гамалію» 
і «Тризну», просив організувати їх продаж у Москві й повідомляв 
про задумане ним видання — Живописну Україну4. Видання мало 
складатися з трьох серій: «види чи то по красі своїй, чи по історії 
прикметні; теперешній людський бит, а в третій — історію»5. «Три 
естампи уже готові...»6. «Текст буду сам.писать, або Куліша проси
тиму, а на історію потурбуйтесь, будьте ласкаві, ви писать...»7 Не 
одержавши відповіди, 29-го червня Шевченко знов послав листа 
й просив Бодянського, щоб той узяв на себе «компонувать текст істо- 
ричеський». «Бу[т]кова і Стороженка я теж оцим турбую, а Грабов- 
ський буде міні польські штуки видавать, а Куліш буде компонувать

1 Так само, напр., і Чернишевський був певен, що відсталість європейського «про
столюдина» з'ясовується тим, що до народа не дійшли відомі наукові поняття. Коли вони 
дійдуть до народу, коли «простолюдини» обзнайомляться з філософськими поглядами, 
«відповідними їх потребам», тоді, на думку Ч[ернишевсько]го, вже недалеким буде пануван
ня нових принципів у громадському житті (Г. В. Плеханова, Н. В. Черньїшевскій. СПБ. 1910, 
ст. 282). Погляд Куліша на ролю інтелігенції теж відповідає теоріям утопічного соціялізму. 
«Ми бачимо: всю надію Чернишевський покладає на «кращих людей», що віддадуться ви
хованню селянства, через що «поступ піде швидче». Це в Ч[ернишевсько] го той же ідеаліс
тичний погляд, згідно з яким, інтелігенція — то ніби Деміург історії. ...Ц ей погляд — влас
тивий для всіх утопічних систем і полягає він у тому, що даний ідеал громадського устрою  
розглядався під «кутом зору його бажаности для даної групи інтелігенції, а не під кутом зору 
народньої самодіяльности» (Ib[id.], І, ст. 286-287).

2 [П. Куліш]. Твори, т. VI, ст. 283.
3 Ib[id.], ст. 284.
4 Пав[ло] Зайцев (Нові матеріяли до біографії й творчости Шевченка. Наше Минуле. 

1919, ч. I—II, ст. 17) виправляє помилкову дату 15-го марта (Твори, т. II СПБ. 1911, ст. 347) на 
15-те травня. В Киев[ской] Стар[ине] 1883, кн. IX дата — 13-го березня.

5 Шевченко. Твори т. II. СПБ. 1911, от. 348.
6 Русская Старина 1883, кн. IX., ст. 639.
7 Ib[id], ст. 349.
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текст для теперішнього биту»1. Бодянський у листі з 9-го липня ві
тав задумане поетом видання, але сам з свого боку певної згоди не 
давав: «Щасти ж Вам, Господи, на всеє добреє! Робітників, здається, 
матимете досить; я теж не цураюсь зусім і не зусім віддаюсь»1 2. Поси
лаючись на переобтяженість працею й на брак часу, він відмовлявся 
«нарочне риться», але обіцяв при нагоді при друкуванні українських 
літописів чи пісень, «вичитавши гарного прикметного з батьківщи
ни», пересилати Шевченкові.

Ми не знаємо того листа, що його послав Шевченко Кулішеві одночасно 
з листом до Бодянського. З відповіді Куліша ми довідуємось, що 
поет, пославши Кулішу «Тризну», звернувся до нього в таким самим 
проханням, як і до Бодянського. Куліш у відповідь писав: ... «Я їду 
знов на три місяця на Вкраїну. Присилайте Ваші картини в Чиги
рин з надписом Михаилу Грабовському. Я в нього буду і він знатиме, 
куди мені їх переслать. Да розтолкуйте мені хорошенько, що і як Ви 
хочете робить, а то не второпаю, що для Вас скомпоновати»3. 25-го 
серпня 1844-го р. в «Северной Пчеле» було надруковано об'яву про 
видання «Живописної України». З приводу ілюстрацій історичних 
в оголошенні говорилось: «В сем последнем отношении Т. Шевчен
ко воспользовался сведениями, почерпнутыми им от известнейших 
ученых Малороссиян: Бу[т]кова, Стороженка, Бодянского и Куле
ша и пр.»4. Оскільки прихильно стрінув Куліш першу звістку про 
«Жив[описну] Україну», остільки з обуренням він поставився до 
цього оголошення! Коли попередній лист починався з привітан
ня «Коханий Земляче», а закінчувався підписом: «щирий земляк 
П. Куліш» й писано було його мовою українською, то тепер Куліш 
написав листа мовою російською в офіційних тонах з офіційними 
зворотами: «Милостивый Государь» і «Съ должнымъ уважешемъ 
покорный слуга»... В листі Куліш говорив про своє «негодованіе». 
«МнВ досадно, что Вы, не списавшись со мною, объявили мое имя 
въ числ'В сотрудниковъ, тогда какъ я понятія не имЪю о Вашемъ 
литературномъ предпріятіи. Объявлеше Ваше пахнетъ сильно 
спекуляціей»5...

Цей лист, хоч він безпосередньо стосується лише до історії з оголошенням 
імени Куліша в спискові співробітників «Ж[ивописної] У [країни]», 
але він і більш загальне значіння має. «Вы, господа, — писав Ку
ліш, — принимаясь въ ребяческомъ легкомьісліи за Малороссию,

1 Р[усская] Стар[ина], Ib[id], ст. 640.
2 Лист Бодянського до Шевченка,. Наше Минуле. 1919, Н І, ст. 17.
3 Лист од 5 липня 1814-го р. Киев[ская] Стар[ина]. 1900, т. LXX, ст. 304.
4 Беремо з статті М. Новицького: «Василь Щурат, Шевченко і поляки». Зап[иски] Іст[о- 

рично]-Філ[ологічного] Відділу Української] А[кадемїї] Н[аук], кн. II—III, Київ, 1923, ст. 226.
5 1844 р. 31-го грудня. Киев[ская] Стар[ина]. 1900, т. LXX. ст. 304.
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безъ сов'Ьтовъ людей, серьезно занятыхъ этимъ предметомъ, вреди
те во мггБніи публики самому предмету и компрометируете насъ»1. 
Оце протиставлення «ребяческаго легкомьіслія» одних і «серьозних 
історич-них штудій» других що-до Вкраїни й української справи 
громадської і, як висновок, шкода, на думку Куліша, справі і комп- 
ромітація осіб, — це стане не тільки лейтмотивом усієї пізнішої літе
ратурної діяльности Куліша, але й формулою, що її він дотримува
тиметься завсіди в нагоді непорозумінь і розходжень з своїми сучас
никами. Це бажання не скомпромітувати себе й зберегти лояльність 
приведе його не тільки до «Истории воссоединения Руси», але й до 
співробітництва в реакційній урядовій пресі.

Що-до питання про впливи, під якими у Шевченка повстала думка про 
видання «Ж[ивописної] У[країни]», то тут ми стріваємо декілька по
глядів. Кониський висловлює думку, що Шевченко спеціяльно їздив 
у лютому 1844-го року до Москви, щоб порадитись з О. Бодянським 
про видання1 2. В. Щурат добачав вплив польської еміграції й видан
ня Polska Malownicza є, на думку Щуратову, «по заголовку і по ідеї 
неначе предтеча Шевченкової Ж[ивописної] У [країни]»3. Мих[ай- 
ло] Новицький вказує на загальність поширеного як у Росії, так 
і в 3[ахідній] Европі «стремленія къ народности въ литературномъ 
и художественномъ отношеніи»4. Але, хоч загально-європейський 
і російський фон, що на йому повстала думка Шевченка про «Ж и
вописну] У [країну]», можна вважати вповні з'ясованим, лишається 
нез'ясованим ще один момент: чи ідея «Ж[ивописної] У [країни]» 
була специфічно Шевченковою думкою, чи її висловлювали й инші 
з українофілів. На підставі листів Куліша ми можемо ствердити, 
що вже в 1843-му році ця ідея не була чужою й Кулішеві. Свій про
ект «сказати пензлем більше про Вкраїну, аніж пером» Куліш ви
словив у листі до Юзефовича. 23-го листопаду 1843-го р. він, про
хаючи свого впливового приятеля підшукати йому посаду в Петер
бурзі, аргументував це прохання так: «Тамъ посВщалъ бы я Акаде-

; мію Художествъ; можеть быть, живопись, къ которой я съ самого 
малолетства имЪлъ страсть, пошла бы мнЬ въ прокъ и кисть моя

1 Ibid.
2 «В першій половині лютого р. 1844 Тарас рушив з Москви; запевне невідомо чого він 

туди їздив: можемо тільки гадати, що він туди їздив порадитись з Бодянським про видання 
Ж[ивописної] У[країни]». Хроніка т. 1 ст. 136.

3 В. Щурат. Шевченко й Поляки. Тут Щурат підкреслює вплив на Шевченка поль
ської еміграції, що звертала уваїу «на значіння національного малярства для рев[олюційно]- 
демокр[атичної] пропаганди».

4 В pendant до оголошення Шевченка про «Ж[ивописную] У[краину]» Мих[айло] Но
вицький наводить оголошення Кукольника про «Живописную Россію» з «Художественной] 
Газ[еты]» за 1837 рок й вказує на подібні англійські, німецькі й французькі видання тих же 
приблизно років (0[р ]. c[it].)
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сказала бы современемъ больше о Малороссіи, чЪмъ перо»1. З цього 
листа ми бачим, що в другій половині 1843 р. в Куліша була ідея ма
льовничої України. Ця ідея видати малюнки України набула в ньо
го повного оформлення р. 1844-го. Проектуючи видати українську 
енциклопедію («Жизнь малороссійскаго народа»), що складалась би 
з 1) зібрання всіх літописів, 2) «свода малороссійскихь узаконеній», 
3) географії, 4) «описанія старинныхъ церквей и зданій, утварей, до- 
машнихъ принадлежностей, хозяйства, торговли, ремеслъ и пр. въ 
древнемъ, и новомъ состояніи Малороссіи» і т. и., Куліш хтів до неї 
«приложить множество разнаго рода рисунковъ и чертежей»1 2.

Вже О. С. Грушевський звернув уваїу на подібність наміру Куліша й Шев
ченка. «Читаючи ці замітки Куліша про програму «Описанія» ми
моволі, — каже О. С. Грушевський, — пригадуєш подібний план 
важної і цікавої праці — Живописної України Шевченка...;Куліш 
знав оден з перших, які заміри має Шевченко. Чи не можна дума
ти, що Куліш мав певний вплив на утворення свого плану Шевчен
ка? Чи не можна думати, що коли і не Куліш подав першу гадку 
про таке артистичне видання, то принаймні допоміг своїми увага
ми при розробленню в деталях цього плану? Здається, що це впов
ні можливо. Плани Куліша в дечім сходилися з планом видання 
«Ж[ивописної] У [країни]» і мали вплив на заміри Шевченка»3. План 
видання «Ж[ивописної] У [країни]» безперечно нагадує план видан
ня «Жизни м[алороссійскаго] народа», але листи Куліша показують, 
що хоч спочатку Куліш і стрінув з прихильністю ідею «Живопис
ної] У[країни]», то після появи в «Сев[ерной] Пчеле» оголошення 
про «Ж[ивописну] У [країну]» Куліш не тільки не допоміг Шевченко
ві своїми увагами, а поставився цілком негативно до всієї цієї спра
ви. Що подіяло на зміну відношення, ми покищо нічого про це не 
знаємо!

VI
Як ми бачили, в 1843-44 рр. стосунки Кулішеві до Шевченка були досить 

нерівні. Коли Кулішеві дуже не подобалось у Шевченкові те, що 
в ньому було од Січи й богеми4, «ребяческое» що-до української 
справи «легкомыслие», непотрібна фронда й нерозумне брязкотін
ня шаблюками, норови, непостійність, безтурботність і ледацтво, то 
за цією лінією особистих і соціяльно-політичних розходжень і непо
розумінь починалась лінія літературної й національної згоди. Лінія 
рівноваги, що її знаходив тоді Куліш, проходила по лінії захоплення

1 Киев[ская] Стар[ина]. 1899, кн. II, ст. 194.
2 1844 ,10-го вересня, ib[id.], ст. 200.
3 O [p ].C [it.],cr.40 .
4 «Куліш не совсем мирился с проявлениями ,козацько-бурлацького' демократизма 

поета». Б. Гринченко. П. А. Куліш. Чернигов. 1899, ст. 5.
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Куліша романтичною доктриною, романтичним народництвом, іс
торизмом і ліризмом. Літературний до певної міри характер цієї 
знайденої Кулішем лінії рівноваги стверджуємо, посилаючись на 
свідоцтво «Правди». Сказавши, що «Куліш не зовсім уподобав Шев
ченка», автор «Жизни Куліша», який звичайно наводить ipsissima 
verba останнього, додає, що Куліш «зносив норови Шевченка ради 
його таланту».

Тут досить виразно підкреслено, що тільки ради таланту Шевченкового Ку
ліш не розривав з ним зносин. Талант примиряв Куліша з особли
востями вдачі Шевченка, з ліричним безладдям його поетичної вдачі 
й неулаштованістю його життя.

Зупинімось тут тільки на трьох моментах, що характеризують літературні 
погляди Куліша на Шевченка. По-перше, на погляді, що геній Шев
ченка чисто природній, позакультурний наївний геній; по-друге, на 
погляді, що Шевченко — пророк і, нарешті, на погляді, що Шевчен
ко — поет народу, представник і виразник маси.

Свою першу думку Куліш розвинув, користуючись антитезою: Шевченко — 
Пушкін. Цю антитезу, що її Куліш не раз на протязі цілого життя 
свого висловлював, він розвинув спочатку в листі 40-х років, писа
ному до Шевченка з приводу «Гайдамак». «Вы слишкомъ много по
лагались на врожденныя Ваши силы и мало старались согласить ихъ 
съ искусствомъ, которое само по себъ  ничтожно, но въ соединеніи 
съ такимъ талантомъ, какимъ Богъ одарилъ Вась, могло бы творить 
чудеса еще поразительнее гВхъ, какія оно творило въ соединеніи съ 
талантомъ Пушкина»1. Думку, висловлену тут, Куліш повторив в «Іс
торичному оповіданні», передмові до «Хуторної Поезії». «Обидва 
поети, -т каже тут Куліш, — обдаровані великими дарами приро
ди, Шевченко ще більшими ніж Пушкин1 2... Хто ж з них прозирнув 
глибше в історичну правду чи панська, чи мужича дитина?.. Чи той, 
що мав нагоду запомогти природній дар свій широким обертанням 
у жизні, культурі і науці, чи той, хто цієї нагоди не мав? Певне, що 
перевага туї буде в Пушкина, а не в Шевченка»3. Куліш певен, що 
«Шевченко, дорогою науки, з'єднався-би із Пушкиним»4.

Коли ми цю антитезу Пушкіна й Шевченка, генія, що йшов дорогою на
уки, й генія, що дорогою науки не йшов, порівняємо з тим, що Куліш

1 Киев[ская] Стар[ина]. 1900, кн. IX. ст. 305.
2 В споминах («Около полустолетия назад»), нами вже цитованих, ми знаходимо по

дібне порівняння Пушкіна й Шевченка:
«Из Шевченка мог бы выйти поэт, равный Пушкину и Мицкевичу, вместо певца 

козатчины, восторгавшегося черкесскими разбоями и бросавшего грязью в незыблемые 
устои русской самобытности».

3 [Куліш П. «Хуторна поезія». Твори.] т. VI. ст. 410.
4 I[bid], ст. 111.
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казав про Шевченка як про генія наївного, то ми легко зрозуміємо 
джерела Кулішевого погляду на українського поета. Куліш трактує 
Шевченка як поета, що природній дар свій з мистецтвом не з'єднав, 
що в науці й культурі не обертався. Нехтуючи «искусство», «досві
ди штуки», Шевченко, за Кулішем, чисто природній поет. Його дар 
не так наслідок праці й студій, як дарунок природи. В цьому геній 
Шевченка, для Куліша, природній геній і, як чисто природній геній, 
він геній наївний. Куліш не раз говорить про «наївну» його «душу»1, 
про «просту» його «душу»1 2, «восторжену і радісну» як душа дитини. 
В природній простоті співучої душі поета Куліш рівняє Шевченка 
з Ґбте, «рідним ного братом», що «сказав про себе: ich singe wie der 
Vogel singt»3. Як Ґбте співає природньо, так «безможно веселий тоді 
Шевченко розмовляв приспівуючи»4. Співав просто, по простому, як 
співає птиця. і

Де ж джерела цієї антитези «наївного» Шевченка й «культурного» Пуш
кіна? Протиставлення Пушкіна Шевченкові, що ми його знаходи
мо у Куліша, це Шіллерово-романтичне протиставлення наївного 
й сентиментального генія. Справжній геній — наївний, за Шіллером, 
як наївна сама природа. Геній творить, каже Шіллер, як природа. 
Він працює так, як йому наказує його природа. Під впливом Рус
со Шіллер вчить, що все в природі вродливе, недоторкане, розумне 
й моральне, тому що сама природа свята й безгрішна5.

Мистецтво, щоб бути досконалим, повинно бути наївним, простим і природ
нім, подібним на гру дітей. Таким було найвище мистецтво — мистецтво

1 «Новь». 1885, ч. 13, 0 [р ]. C[it.], ст. 64.
2 [Куліш П.]«Хуторна поезія». Твори, т. VI, ст. 388. З усіх російських критиків най

ближче підійшов до поглядів Куліша на Шенченка, — такий самий, як і він прихильник 
романтичної доктрини, — Аполон Григор'єв. Під безпосереднім, можливо, впливом Куліша 
Аполон Григор'єв висловив на Шевченка такий само погляд, що його висловлював і Куліш. 
Як Куліш писав, що Шевченко являє з себе зразок справжньої наївности, природности 
й чистої народности, так само й Аполон Григор'єв в одній з своїх статтів р. 1861-го писав: 
«Шевченко был поэт исключительно народный, поэт, о котором трудно сказать — последний 
ли это из слепых кобзарей или первый из мастеров и художников, так наивна его красота... 
По красоте и силе, многие поставляли его наравне с Пушкиным и Мицкевичем: мы готовы 
и ш  даже дальше в этом — у Т. Шевченка есть та нагая красота выражения народной поэзии, 
которая только искрами блистает в великих поэтах, каковы Пушкин и Мицкевич, и которая на 
каждой странице «Кобзаря» поразит вас у Шевченка». (Время, 1861, IV, ст. 636; Свенцицъкий [I]. 
Шевченко в світлі критики і дійсности. Львів. 1922, ст. 43). В цих рядках Ап[олона] Григор'єва 
ми почуваємо віяння Кулішевих думок: як для Ап[олона] Григор'єва, так і для Куліша, 
Шевченко «наївний» поет (не дурно — в перших рядках цієї статті у Ап[олона] Григор'єва 
згадано ім'я Шіллера), поет, що в його визначилася гола краса народньої поезії.

3 «Труд», 1881,3 березня. Див. [Куліш П.]Твори, т. VI, ст. 325.
4 «Новь», 1883 р. ч. 13, ст. 64.
5 Хоч Куліш не раз казав про цинічний аморалізм Шевченків, але там, де він ставав 

на ґрунт літературних оцінок, там він, учень романтиків, згідно з романтичною доктриною 
казав про святість і безгріховність поета.
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давніх греків. Тоді людність не знала ще розкладу. Проти цього наївно
го мистецтва давніх ставити треба инше мистецтво, що його Шіллер 
назвав сентиментальним. Воно — наслідок цивілізації1. Цивілізація 
знищила гармонію природности. Сентиментальний поет, це той поет, 
що його мистецтво певній підлягає ідеї. Про наївність тут не може 
бути більш і мови. Тільки один великий його друг Ґбте в новий час 
досяг, на думку Шіллера, великої наївности античного мистецтва. Він 
творить досконало й морально, бо инакше не може творити геній, що 
безпосередньо вийшов з природи1 2.

Од думки про Шевченка, як про поета, що творить природньо, як співає 
птиця, инакше кажучи, — творить наївно, накреслюється послідов
ний перехід до другої думки Куліша, до погляду його на Шевчен
ка як на Пророка. Дотримуючись романтичної теорії поета, Куліш 
казав «про високу природу поета», вищу од природи звичайної 
людини. «Для мене, — каже Куліш, — сяєво його духа було чимсь 
надприроднім»3. Прикладаючи до Шевченка відомий вірш Пушкіна 
про «Пророка», Куліш каже: «Се вже був не кобзар, а національний 
пророк»4. Вражіння од Шевченка було вражінням од людини, над- 
хненої пророчим духом. «Коли говорено коли-небудь, по правді, що 
серце ожило, що очі загорілись, що над чолом чоловіка засвітився 
полом'яний язик, то се було тоді в Київі»5. «Творчество поета» було, 
за словом Куліша, «мов небесне обітування». «Шевченкові плачі 
і пророкування» викликали сльози воскресения в нову вічню народ- 
ню жизнь»6.

І, нарешті, третій момент: це — погляд на Шевченка як на «представни
ка свіжої своєю поетичністю маси»7. Романтична, «теорія поета», 
що висовує принцип надлюдськости й надприродности, не інди
відуалістична доктрина, але логічний розвиток теорії приводить її 
до заперечення індивідуалізму й робить її доктриною колективіс
тичною. Річ у тому, що принцип органічности, що його О. Валь-

, цель уважає за головний принцип романтизму, пристосований до

1 Треба пам'ятати, що Куліш, дотримуючись Шіллерової теорії й Шіллерової термі
нології й протиставляючи наївного й цивілізованого поета, проте не поділяє негативного від
ношення Шіллера до ненаївних поетів. На думку Куліша, поет, що його геній й його творчість 
бувають продуктом певної культури, такий поет — вищий од поета, що дорогою науки й ци
вілізації не йшов. У даному випадку Куліш зраджує Шіллеро-романтичного ідеала поета 
за-для ідеала класичного.

2 Е. Аничков. Очерк развития эстетических учений. Вопр[осы] теории п псих[ологии] 
тв[орчест]ва, т. VI, — Харків, 1915, ст. 69.

3 [Куліш IT.] Твори, т. VI, ст. 385.
4 «Труд». 1881 0 [р ]. c[it].
5 [Куліш П.] Твори, т. VI, ст. 377.
6 Ib[id]. ст. 386. Див. П. Филипович. 0 [р ]. c[it] ст. 12-13.
7 [Куліш 17.] Твори, т. VI, ст. 393.
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вчення про генія, приводить необхідно до тези, що тільки той буває 
справжнім поетом, хто становить органічну частину великого «Все». 
Органічний зв'язок з природою й людськістю, зв'язок з народом 
стає для романтика обов'язковою умовою визнання певної за пое
том цінности. Центр ваги, таким чином, переноситься з індивідуума 
на масу, на народ. Має значіння не поет, а народ, виразником якого 
буває поет.

На підставі оцих принципів романтичної доктрини Куліш розвинув свою 
теорію в листах до Г. П. Галагана. В своїй теорії Куліш ставить вимо
гу, щоб «писатель і народ були нероздільним тілом»1. «Поезія, — чи
таємо у Куліша, — голос народа, а не «любителей словесности»; все 
ненародне зникає з часом і піде в непам'ять. — Тільки слово всього 
народу, проглаголане вікам і народам через його віщателей, оста
неться поти, поки любо буде брату споминати брата»1 2. і 

Куліш доходить до повної негатизації значіння особи поета: «Не здолає поет 
підняться в гору душею: піднимає його дух його рідного плем'я»3. 
«Дух нашого плем'я, дух людськости, дух богочоловічности виявив 
уже себе поважними і праведними художественними лицями як от 
батько й мати Марусині у Квітки, як от Катеринині батько й мати 
у Шевченка, як от Кирило Тур і «Божий чоловік» у мене»4. Ця тео
рія лягла в основу всіх критичних нарисів Куліша. Все, що він каже 
про Шевченка, він каже, ґрунтуючись на цій теорії. Для Куліша Шев
ченко має вартість остільки, скільки він зв'язаний з народом і народ- 
ньою творчістю. В статті «Погляд на усню словесність українську» Ку
ліш стверджує як провідну тезу: «Думи і поеми Шевченкові мають 
собі взір у народніх співах»5. Шевченко вищий од инших письмен
ників тим, що «ніхто не зачерпнув народньої поезії так зглибока, як 
Шевченко»6.1 тут-же Куліш улюблену свою повторює думку: «Геній 
народній создав Шевченка з його стихом золотоволосим»7. В «Листах 
з хутора» Куліш писав: «Душа поезії нашої народньої неписьменної 
сталась душею його музи... Його устами ввесь наш народ заспівав 
про свою долю»8. «Узяв він голос і склад своєї речи високої од тих 
пісень і дум, що вже тільки ми, хуторяне, слухали і серцем розуміли».

1 Киев[ская] Стар[ина]. 1899, кн. IX, ст. 351.
2 Ib[id], ст. 347-348.
3 Ib[id], ст. 345.
4 Ib[id], ст. 344.
5 Руска письменність. Твор[и]. т. VI. Львів, 1910, ст. 428. Шевченко «добре підслухав 

і перейняв» народний вірш. «Усю музику і колорит узяв він із народньої пісні, а часто давала 
вона йому й готову тему» (Ib[id].).

6 Ст. 438.
7 Ст. 439. Погляд на (писану) укр. словесність.
8 Лист Ш. Чого стоїть Шевченко яко поет народній. Петербург, 1861. ст. 7. [Куліш П.] 

Твори, т. VI, ст. 489.
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Зрозуміло, що коли геній тим вище, що краще й точніш відбиває він на
род і його творчість, то першоцінність має не поет, а народ. Примат 
переноситься з поета на народ. Поет не творити повинен, а запи
сувати. «Українська писана словесність, — розвиває свої думки Ку
ліш, — має свій корінь у тому, що народ український говорить і спі
ває. Славний прозою Квітка вичерпнув свої оповідання з народніх 
уст і прилагодив до потреби людей письменних, зробив їх творами 
літературними. Думи і поеми Шевченкові мають собі взір у народніх 
співах. В «Записках о Южной Руси» Куліш посписував слово в слово 
дещо з бесіди простонароддя українського, і між тією стенографо
ваною словесністю знаходимо не один кусень високої фантазії... Де
котрі з найкращих оповідань Марка Вовчка і Ганни Барвінок пере- 
ложені на папір з народніх уст тим-же самим робом з невеличкими 
додатками»1. Послідовно було-б з боку Куліша, коли він «надхнення» 
тлумачить як «запис», заперечити взагалі значіння Шевченка. Так він 
і робить. В уривкові статті його про відносни галичан і українців, що 
знайшлась між паперами В. Барвинського, ми читаємо: «Школою 
вашою мусить бути школа українська, оперта не на Шевченкові, як 
у вас здається, а на етнографії, що вже й після Шевченка дала паху- 
щий цвіт свій Марком Вовчком і Нечуєм. Сам Шевченко поти йшов 
угору, поки його не одірвано від етнографічного джерела і чутива. 
Наш Гомер не Шевченко, а народ1 2: всі ми вкупі з Шевченком ласуємось 
тільки останками від його великого пирування... Поставши з народу 
і во ім'я пароду, появили ми невеличку, а проте суцільну, самостій
ну літературу»3.

Для історика романтичного руху цей розвиток у Куліша вчення про по
ета в напрямку од індивідуалістичного погляду на поета як на 
надлюдину, до повного заперечення індивідуума й зведення його 
ролі до ролі записувача-стенографа, особливого набуває значін
ня, бо й в німецькому романтизмі ми бачимо подібну еволюцію 
романтичної доктрини. В книзі, присвяченій Кл[еменсу] Брента- 
но, В. Жирмунський пише: «Цікаво на прикладі Брентано бачити, 
як романтичне вчення про поета приводить в останньому розви
ткові до заперечення індивідуальної творчости. Творчість поета 
повинна зовсім не мати рис індивідуальних. Він повинен «запи
сувати», а не творити. Поет це «писець», що записує «одкриття». 
Його роля має бути чисто механічна: він тільки передатчик, не

1 [Куліш П.] Твори, т. VI, ст. 428.
2 Пор.: «Ми знаємо, що Шевченко до самої смерти почитував, дивуючись, сі твори на- 

родньої музи і величав їх українським Гомером. Сими словами засвідчив він, що українська 
словесність обперлась на народню так само, як і поезія грецька на Гомерові поеми, що вона 
має базис дуже широкий і корінь самородний» (Ib[id], ст. 430).

3 Зап[иски] Н[аукового] Товариства] ім. Шевч[енка], т. XXVI.
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більше»1. Певне, що тут немає жадного впливу й запозичень. Ло
гіка розвитку однієї й тієї ідеї привела Куліша й Брентано до тих 
самих висновків, з тією різницею, що у Куліша ці висновки мали 
певне народницьке, а у Брентано містичне офарблення.

VII
Вже О. Маковей, аналізуючи історичні погляди, висловлені в «Истории 

воссоединения Руси», знайшов можливим ствердити ту думку, що 
«все те мало свої початки не тільки в 50-их роках, але і в 40-х Куліше- 
вої діяльности»1 2. Це саме ми можемо сказати й про оцінку Шевчен
ка, яку зробив Куліш у ІІ-му томі «Истории воссоединения [Руси]». 
Те, що він тут сказав було зовсім не зрадою «минулого себе», як це 
багато хто стверджував3, а лише опублікуванням того, що Куліш пи
сав у листах своїх до Шевченка в 70-х роках. Куліш уповні мав рацію 
сказати про себе: «Никто не написал столько о Шевченке в похваль
ном смысле, сколько автор этой книги; но это не мешало ему ви
деть все недостатки распущенной музы Шевченка. Как необходимы 
были в свое время похвалы, так необходимо теперь показать медаль 
с оборотной стороны»4. В часи, коли Куліш славив Шевченка, він ба
чив усі хиби його таланту. Вираз ІІ-го тому «Истории [воссоедине
ния Руси]»: «недостатки распущенной музы ІЩевченко]», це не що 
инше, як перифраз із Кулішевого листа 1844-го року5. Коли в цьо
му ж таки листі Куліш казав, що Шевченко «слишком полагался на 
врожденные силы и мало старался согласить их с искусством», то 
в «Истории [воссоединения Руси]» ми знайдемо той же погляд на 
Шевченка: «При всем своем таланте, он много пострадал от перво
начальной школы, в которой получил то, что в нем можно было 
пазвать faute do mieux образованием»6. Також і закид, зроблений 
Кулішем в 1874-му р. Шевченкові за його прихильне відношення до 
Хмельницького, цей закид не відрізняється від того, що казав Ку
ліш в 40-х роках, коли стверджував, що не «сочувствует торжеству»

1 В останні роки Брентано оселився в Дюльнені, де записував «побачення» Катери
ни Емерих. В своїх записах побачень Емерих Брентано хтів бути тільки «писцем», Schreiber; 
якраз в цьому відмовленні од своєї індивідуальности в ім'я того, що уявлялось йому одкрит- 
тям божим, полягало виховниче значіння цього «життьового завдання». (В. Жирмунский. Ре
лигиозное отречение в немецком романтизме. Саратов. 1921. ст. 196).

2 О. Маковей. П. О. Куліш. Огляд його діяльности. Львів. 1900, ст. 128.
3 Див. О. Маковей. 0 [р ]. c[it.], ст. 140, 141, 143; Ів[ан] Франко. М. П. Старицький. Літ[е- 

ратурно]-Н[ауковий] Віс[ник], 1902, V. 46, Ів[ан] Стеиіенко. Проби біографії й оцінки діяльнос
ти Куліша. Зап[иски] Н[аукового] Тов[ариства] ім. Шевченка. 1901, т. XLIV, 27.

4 Кулиш [П]. История воссоединения Руси. С.П.Б. 1874, т. II, ст. 24. пр. 1.
5 5) «Одни изъ этихъ недостатковъ происходятъ отъ Вашей безпечности, небрежности, 

лъни или чего-нибудь подобнаго». Киев[ская] Стар[ина], 1899, кн. IX, ст. 305.'
6 1.с.
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гайдамак і «одвертається» од ідеології, висловленої Шевченком 
в його поемі. Нарешті, заява Куліша, що в поезіях Шевченка тре
ба багато чого одсіяти «на току критики з лопатою в руках», була 
певною вказівкою на критичну працю, що поробив був сам у 40-х 
роках, коли чимало уривків пропонував Шевченкові викинути як 
зайве з його поеми.

На підставі оцих порівнянь ми з певністю можемо сказати, що Куліш 
у другому томі «Истории воссоединения Руси» публічно висловив 
те, що в приватних листах до самого Шевченка він висловлював ще 
за ЗО років до того.

Як відомо, Куліш готував друге видання своєї «Истории воссоединения 
Руси», а тому дуже цікаво було б знати, як реагував Куліш на гро
мадське обурення, що викликали його слова про Шевченка. В на
ших руках було це друге підготоване до друку видання. Куліш ви
креслив усе, що сказав був у першому виданні, але, викреслюючи, 
він пояснював це так: «Въ первомъ изданіи «Исторіи возсоединенія 
Руси», я говорилъ о ПетрЪ Великомъ, о Екатерине Великой, о томъ, 
какъ относился къ нимъ знаменитый поэтъ Шевченко, и какъ про
тивоположно относились и относятся къ нимъ масса (украинскаго, 
закреслено) народа малороссійскаго, изъ которой вышелъ Шевчен
ко. Это примЪчаше (см. т. II, стр. 24-6, перваго изданія) устранено 
мною въ настоящемъ изданіи ради большей последовательности 
мыслей, но вовсе не потому (какъ можетъ кой-кто подумать), чтобы 
(подъ давлешемъ такъ называемой либеральной публицисти
ки, закр[еслено]) (сделавши ІЩевченка], дописано й закр[еслено]) 
я отказался отъ своего взгляда на этотъ предметъ подъ влiянieмъ пу
блицистики, сделавшей Шевченка представителемъ своего племе
ни и пророкомъ своего народа». (Ст. 26. Прим. 1).

Ці твердження Кулішеві не відрізняються од попередніх. Куліш стоїть на 
ґрунті тієї ж таки теорії, що й раніш. Він певний, що поет буває гід
ний свого значіння доти, доки він висловлює думки народу. Шев
ченко, за Кулішем, у своїх поглядах на XVIII-ий вік розійшовся з на
родом, а тому він і загубив значіння народнього поета.

Куліш міняв свої погляди, свої оцінки, але міняючи погляди й оцінки, він 
своєї ідеології не зраджував. Це була людина цільного світогляду 
й певних ідей. Еволюціонуючи, він еволюціонував у межах логічного 
розвитку даної ідеї. З його був романтик, а романтизм становить по
руч обидві ці ідеї: протеїзм-мінливість і органічну цільність. Обидві 
ці ідеї лежать в основі романтичного світогляду. Коли С. О. Єфре- 
мов пише, що «кожну справу Куліш розкладав власне на дві супер
ечні частини й зводив до альтернативи: «або — або»... й «приймаю
чи цю альтернативу, він тим самим безоглядно одкидав другу — до 
якогось часу, коли з такою ж рішучістю й категоричністю вертався
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до потоптаної й топтав до небес винесену»1, то тут він змальовує нам 
типову постать романтика, що засвоїла обидві ці провідні ідеї: ідею 
всебічної людини з натурою Протея и ідею органічносте1 2. В хитан
нях, у киданні від однієї крайности до другої, у вигадуванні антитез 
і поверненні до покинутих і виклятих тез, за романтичною доктри
ною, й полягає заклад цільносте й свідоцтво гармонії. Таким було 
романтичне поняття про гармонічну цільність. Отой максималізм 
Кулішевої вдачі, оте незнання межі, недотримування середини, на
хил до антитез, — це все робить з Куліша типового романтика. Тра
гедія Куліша не була його особистою трагедією, це — загальна тра
гедія романтичної культури. Джерела-ж цієї трагедії в розриві з со- 
ціяльним оточенням.

Тільки на цьому фоні стають зрозумілі усі відтінки суперечливих взаємо
відносин Куліша й Шевченка.

1 0[р ]. c [ i t ] ст. 18-19. Пор. також «Одмінивши з тієї чи иншої причини свій на дану 
справу погляд, Куліш перестрибував до другої частини тієї ж укладеної альтернативи й так 
само ж помірковано, як попереду говорив одно, тепер проповідував зовсім инше» (Ib[id].).

2 Порівняймо як, напр., О. Вальцель описує протеєву натуру романтика: «Як Шіллер, 
так і Фр[ідрих] Шлегель знають, що душевна гармонія уявляє з себе ідеал, що до його мож
на наближатись, але якого не можна досягти. Новий культурний світ надто багатий різно
го роде суперечностями, щоб можна було прийти до повної внутрішньої лагідности. Через 
те, що гармонія — зв'язок і з'єднання суперечностей, гадає романтик до ідеала гармонії на
близитись тоді, коли він ітиме од однієї протилежности до другої й так само швидко вертати
меться до першої. Романтик сподівається через кидання туди й сюди, од однієї крайности 
до другої уникнути якнайкраще небезпеки однобічности. Фр[ідрих] Шлегель у суперечнос
тях бачить повну прикмету любови до істюти». (О. Walcel. Deutsche Romantik. I. Welt und 
Kunstauschanung. Leipzig. 4 Aufl[6sung]. S. 17).
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Матеріяли до історії 
приятелювання 
Куліша й Шевченка 
р. 1856-1857-го

Катастрофа 1847-го року перериває зносини Куліша з Шевченком. Час від 
47-го року аж до повороту поета з заслання це, до певної міри, по
рожнє місце, tabula rasa, що на ній зовнішні умови, обставини доби 
не дозволили майже жадної літери накреслити. Як загальне правило, 
під час Шевченкового заслання не тільки Куліш, але й инші Кирило- 
Методіївці, Костомаров, Василь Білозерський тощо, з Шевченком не 
листуються. В ці роки імена инших кореспондентів надписував поет 
на адресах своїх листів: М. Лазаревського, Бр[оніслава] Залєського, 
Сєраковського, С. Артемовського, Осипова...

Роки заслання, коли Шевченко в своїх скорботах хтів рівняти себе до велико
го флорентинського вигнанця, що пізнав, який то гіркий хліб на чу
жині і які круті східці чужих ґанків, — ці роки вигнання не були для 
Шевченка роками його листування з Кулішем. Шевченко жалівся, що 
його забули, й проповідував закоханість у самоту... Можливо, що він 
мав рацію жалітись. Можна сперечатись, чому це так сталося та які 
причини до цього призвели, але все-ж лишається безперечним фак
том, що приблизно до 1856-го року в Кулішевому листуванні дуже 
рідко трапляються згадки за Шевченка. (Тільки після 1855-го р., після 

; смерти Миколи 1-го й упаду Севастополя, коли різка позначилася 
зміна в державному й громадському житті, а в зв'язку з тим почалася 
смуга широких ліберальних реформ, тільки тоді все частіш і частіш 
то в тому, то в иншому з листів, що їх так багато завжди писав Куліш, 
починає, поруч инших імен, стріватись також ім'я Шевченка.

Правда, згадки за поета, що ми їх стріваємо з початку 1856-го р. в Кулішевих 
листах, уривчасті й побіжні; вони випадкові й епізодичні, хоча в епі
зодичності своїй і постійні. Це, переважно, одна-дві фрази, коротень
ке повідомлення, минущий натяк, інформаційне зазначення, не так 
перевірений факт, як переказана чутка, часом ненапевне висловле
на сподіванка, иноді стурбоване побоювання за вигнанця, піднесене 
захоплення перед поетом, ліричний вечірній сум, що його навіяно
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читанням Шевченкових віршів. Хоч які уривчасті ці два-три випад
кові рядки, що в них, між иншими новинами, Куліш вважає необхід
ним де-що сказати також і за Шевченка, ці уривчасті повідомлення 
раз-у-раз повторюються. їх уривчастість зрозуміла: в Куліша по-за 
Шевченком були питання й справи, що на них він у першу чергу зо
середжував свою увагу. У нього було надто негайних справ, надто різ
них кореспондентів, щоб він віддавав багато уваги самому Шевченко
ві. Але, намагаючись сконцентрувати навколо себе український гро
мадський рух, зібрати всіх, що цікавляться проблемою української 
«людности», Куліш вводить, як необхідну передумову цієї сконцен- 
трованости, також, між иншим, і увагу до Шевченка. Згадки за поета, 
як ми вже зазначили, коротенькі й випадкові, хоч більш-менш і по
стійні. Так було року 1856-го до повороту Шевченка з заслання.

Після повороту Шевченка з заслання, коли перед Кулішем, як громадською 
людиною, стала проблема г р о м а д с ь к о г о  в и к о р и с т а н н я  
Шевченка, Куліш поставив перед собою певне завдання зв'язати свій 
шлях і шлях Шевченків у щось єдине, а, зв'язавши, взяти на себе від
повідальність за напрямок Шевченкової поетичноїтворчости. Куліш 

* усвідомлював собі це своє призначення піднести поезію Шевченкову 
на ступінь незрівняної досконалости й готувався до того. Шевченко 
для Куліша — «великий поет», «найбільший на всю Слов'янщину», 
але поет, що його належить інструктувати й застерігати, опрацьову
вати й переробляти. Ще року 1846-го, в великому листі до Шевчен
ка, Куліш, даючи «строгую рецензию» на «несравненные создания» 
поета, «решительный тон советов» своїх пояснював бажанням, щоб 
«Украина имела поэта, который бы всему свету сказал за нее свое 
могучее слово»1. Твори Шевченка, на думку Куліша, належать не 
тільки Шевченкові, вони належать Україні й вічності. Вони — гро
мадське діло, діло всього народу, здобуток нації, а тому й він, Куліш, 
не тільки має право «втручатись і вимагати», але й повинен радити, 
«рішучі» поради давати, вказувати поправки й зазначати перероб
ки. У Куліша антиіндивідуалістичні погляди на мистецтво. « В а ш и  
с о з д а н и я ,  — писав він р. 1846-го в згаданому листі до Шевчен
ка, — принадлежат не одним Вам и не одному Вашему времени; они 
принадлежат всей Украине и будут говорить за нее вечно. Это дает 
мне п р а в о  в м е ш и в а т ь с я  в дела Вашей фантазии и творчества 
и т р е б о в а т ь  от них настоятельно, чтобы они довели свои созда
ния до возможной степени совершенства»1 2. Цей погляд на творчість 
Шевченкову як на всенародню власність і на своє право як на право

1 М. Новицъкий. Шевченко в процесі 1847 р. і Шевченкові папери. Україна, 1925, кн. 1-2,
ст. 78.

2 ibid, ст. 82.
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удосконалювати її, а тому й втручатись і вимагати змін і поправок — 
погляд цей зберігся й року 1857-го. «Коли у тебе, — писав Куліш 
у листі 22-го грудня 1859 р., — є гарні вірші, то пришли перше мені, 
щоб п і ш л о  в о н о  з м о є ї  р у к и » 1. Шевченко поділяв цей по
гляд Кулішів, ішов йому назустріч, віддавав свої твори «на руки»1 2 
Кулішеві. Куліш культивує ідеал всенародньої безособової творчос- 
ти, в згоді з цим він і на Шевченкову поетичну діяльність дивиться 
як на спільну, колективну, громадську справу. Він дивиться на Шев
ченкові твори як сліпі кобзарі, як народ дивиться на пісню: пісня на
лежить загалові, вона безіменна; народня творчість не визнає особи 
автора, авторського «я», а тільки спільне, колективне «ми». Розви
нувши думку, що твори Шевченка повинні йти з його руки, що вони 
повинні з'являтися в друкові внаслідок спільного їх опрацьовування, 
Куліш пише: «Почали ми з тобою велике діло». Велике Шевченкове 
діло — спільне діло й одне діло3. Шевченко був для нього не тільки 
«я», особа, Шевченко як Шевченко, але «ми», людина громадського 
призначення, людина не своєї, а «людської» долі4. Геніяльність гені- 
яльного поета — це геніяльність геніяльного народу. Не сам поет пі
діймається вгору, а дух народу підносить його. Слово поета не його 
слово: це слово всього народу, проглаголане вікам; поет тільки п о 
с е р е д н и к  між народом і вічністю.

Виходячи з цих принципів, Куліш індивідуальну долю Шевченкову розгля
дав по-за Шевченком. Як у мистецьких питаннях, так і в життьових, 
він заперечував «я» за-для вічного й всенароднього. Долю особисту 
поета він розглядав з погляду громадського її значіння й всенарод
ньої її цінности; поет не має права улаштовувати своє життя як своє, 
не має права дбати про життьову улаштованість свою. Тому-то так 
і розійшлися в своїх порадах Куліш і Костомаров, коли р. 58-го по
чули, що Шевченко збирається одружитися. Куліш завжди був ре
зонер, а тому иноді й прихильник педантичної абстрактности; він 
був те, що звуть — ідеолог, людина системи й розрахунків, людина 
формул і тез. Ставлення до Шевченка він укладає в формулу: NN — 
великий поет; як великий поет, він не має права на особисту долю; 
великий поет, він мусить дбати про вічне і приносити в жертву

1 Письма П. А. Куліша к T. Г. Шевченку. Окр[ема] відб[итка] з «Киев[ской] Стар[ины]», 
crop. 70.

2 Твори T. Шевченка, т. II. 1911, вид. Яковенка, crop. 407.
3 У нього мрія: «ми». «Що за добро було-б, якби нас Господь до купи звів, да якби ми 

пожили по-сусідськи хоть один рік да й Костомару до себе приманили. Порозумнійшали-б 
усі троє». Лист до ІЩевченка] 1-П -1858, о[р]. c[it]., ст. 73. «Якби ти був тут коло мене..., ти-б 
запоміг мені розумною радою» (ХІІ-1857, ст. 68).

4 «Тепер-же сам бачиш, — писав К[уліш] до ІЩевченка] 14-[Н ]-1858, — що панський 
вік кінчається, а людський починається» (ст. 74.). Ідея демократії в своєрідній селянській 
рецепції опановує Куліша в 50-х роках.
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вічному свою життьову улаштованість. «Засмутив ти мене, брате, 
сказавши, що хочеш одружитись. Не гарну ти пору вибрав; не вий
шов на простий шлях... А в мене була така думка, щоб тебе за гря- 
ницю спровадити, і щоб ти ширше по світу поглянув. Ся думка була 
у мене і в 1847 годі, — так тогді Микола не дав доброго діла вчинити, 
а тепер, мабуть, якась Маруся, чи Одарка, чи Ганна стане на твоїй до
розі. А не багато тобі й треба, щоб... вчинитись великим поетом на 
всі вічні роки»1. Ось принцип розвязання питань: в і к и  й н а р о 
ди! . .  Шевченкове призначення — «вчинитись великим поетом на всі 
вічні роки». Звідци й треба, за Кулішем, виходити, роблячи той чи 
инший крок у житті. В пораді Куліша є логіка передупевненої дум
ки. Він дивиться на це питання sub specie aetemitatis; в його порадах 
відчуваються відгуки Карлейлевого культа героїв. Героїчність жер
товна, і героїчної жертви вимагав Куліш од Шевченка. Костомаров 
звичайний і простий: Шевченко для нього людина, що їй ніщо люд
ське не чуже. Він розуміє, чого варта мрія про спокій в душі натом- 
леного блуканнями вигнанця. «Хоть-би на старості літ, після такої 
глибокої, гіркої коновки лиха, трохи одпочити душею», — ось Кос
томаров з своєю доброзичливою й добросусідською порадою: «Да
лебі, дуже-б добре зробив ти, мій друже єдиний, коли-б оженився»1 2.

Ми навмисне торкнулися матеріялів кінця 57-го й початку 58-го років, які, 
власне кажучи, виходять за рямці нашого досліду, щоб показа
ти, в яких формулах висловив Куліш своє ставлення до Шевченка. 
Стверджуючи примат «народу», ставлячи «ми» вище над «я», під
креслюючи призначення Шевченка як призначення героя, «велико
го, вічного поета» з усіма висновками, що звідціля виходять, Куліш 
дивився на себе як на людину, що через нього і в ньому, за його допо
могою, повинно здійснитись призначення Шевченкове: «щоб пішло

1 Лист 14-го лютого 1858, ст. 72.
2 М. К. Чалий. К[уліш] до ІЩевченка] Жизнь и произведения Шевченка. Киев, 1882, ст. 116.

«Яка глибока, величезна різниця в порадах Куліша і Костомарова! — пише О. Ко-
ниський, порівнявши їхні листи до Шевченка. — Виходила вона з різниці душі, серця і з цілої 
натури їх. У одного говорив тільки холодний розум, у другого говорило щире серце в гар
монії з незамерзлим мозком. Один радить запечатати серце, причавити природні потреби 
його і вволити спершу потребу тієї н у ж д и ,  що й так вже більш 10 літ висисала з поетового 
серця найліпший елемент: прирожденну усім людям потребу обопільного почуття і з ним 
тихого спокою, а Костомарів вважає за першу річ вволити нужду ж и в о г о  серця у живого 
ще чоловіка» (Хроніка, т. II, ст. 196). З цим можна згодитись, але не до кінця: окрім різниці на
тур, відогравало й инше. Для  Костомарова Шевченко [—] людина, що потребує відпочинку 
на старості літ; для Куліша Шевченко — гасло боротьби, завойовник нових обріїв, що йому 
не личить гадати про спокій і спочинок. Костомаров підійшов до справи як чоловік, готовий 
захищати права на родину й родинну улаштованість особистого побуту. Куліш оцінював ста
новище з погляду не родинного, а громадського права. І з цього погляду Куліш сказав рішу
че: ні! Письменник — для Куліша, як і для Гоголя, це, перш за все, письменннк-громадянин, 
людина громадського обов'язку.
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воно з моєї руки». Ще-ж бо року 44-го Куліш мріяв з'єднати свою 
й Шевченкову долю в єдине «ми» і, повторюючи слова Хмельниць
кого: «Тим і сталась, каже, страшенная козацькая сила, що у вас, па
нове молодці, була воля й дума єдина», він писав за себе Тарасові: 
«Об мині будь певен, що вже я не грітимусь даром коло твого куреня; 
чи дровець, то й дровець принесу; чи пшона на кашу, то й пшона 
придбаю; сказано — що бог послав»1. Через Шевченка сподівався 
Куліш розкрити себе, свою душу й душу українського народу.

Ці попередні, вступні уваги кидають певне світло на ті уривчасті відомості, 
що їх подає Куліш в своїх листах р. 56-57-го. Головна тема цих урив
ків — надія на поворот поета з заслання. Коли-б Шевченко повер
нувся на батьківщину, «отоді-б, — пише. Куліш 24-го липня 1856 р. 
в листі до В. В. Тарновського, — отоді-б то в нас на Вкраїні зійшло се
ред ночи сонце!». «Серед ночи сонце» — ось для Куліша міра й межа 
оцінки Шевченка.

56-й і 57-й роки — роки піднесених надій і збільшених чекань. Почувалося, 
що наближається нова доба, доба відродження й визволення. Од
ночасно з збільшенням надій на загальну, як тоді казали, «еманци- 
пацію» збільшувалась надія також і на еманципацію Шевченкову, 
а разом з тим зростала й кількість інформацій та згадок за Шевченка 
в Кулішевому листуванні. Коли в попередні роки ми майже не стрі
ваємо імени Шевченкового в листах Куліша, то 56-й рік уже на само
му початку своїм приносить із собою ім'я поета.

Так, в листі з Київа на Чернігівщину, 3-го січня 1856-го року, Куліш, закін
чивши переказувати новини за видання «Русской Беседы», за скла
дання другого тому «Записок о Южной Руси», друкування «Южно- 
русских Летописей», висловивши своє розчарування в спробах гос
подарювати на хуторі, що їх він робив р. 54-го та 55-го («это была 
самая неудачная проба»), Куліш в post-scriptum'i, в кінці листа, на
водить текст віршів:

ПУСТКА
Заворожи мині, волхве, 
Друже сивоусий;
Ти вже серце запечатав, 
А я ще боюся...
Боюсь погорілу 
Хату руйнувати,
Боюся, мій голуб, 
Серце заховати.

Може вернеться надія 
З тією водою — 
Цілющою, живущою 
Дрібного слізою;
Може вернеться ізнову 
В пустку зимувати 
І натопить, і нагріє 
Погорілу хату;

1 Україна. 1925, кн. 1-2. М. Новицький. Шевченко в процесі 1847 р. і Шевченкові папе
ри; ст. 78.
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I натопить, і нагріє,
І світло засвітить;
Може, ще раз прокинуться 
Мої думи-діти.

Може, ще раз посумую,
З дітками поплачу,
Може, ще раз сонце правди 
Хоч крізь сон побачу!1

Навівши цього вірша, Куліш підписує: «А вже-ж не хто!» і робить до того 
примітку: «От лихо! Ще подумаєте, що се я! Се Тарас».

Друїу згадку за Шевченка ми знаходимо в листі до Олександра] Олек
сандровича] Навроцького. Ми дозволимо собі навести цього листа 
в цілому, бо тут Куліш вводить нас у життьове оточення, що утвори
лося для колишніх діячів брацтва в ці роки. «Александру Алексан
дровичу Навроцкому. У Измайловского моста, в доме Тарасова» — 
Куліш писав 29-го лютого 1856 з Москви до Петербургу: «Оттак, ша
новний друже! Нема коло вас близько моєї господині, то й не знаєте 
Ви, що зо мною діється. До неї бо пишу що-дня, посилаючи два рази 
на тиждень, так знає вона, небога, "почому хліб і сіль почім" у Мос
ковщині. Коли-б догадалась, да й Вам де-що повиписувала з моїх 
листів; а то не в моготу мині на всі сторони розсцлаться. Зустрівсь 
я з Костомарою в Бодянського. Поти, божевільний, нидів над книж
ками у Публичній, поки от в очах йому потемніло; так прогнали 
його лікарі у Саратов аж на три місяці, да ще щоб нічого й не читав, 
а то притьмом осліпне. Друкуватиме у Отечественних історію Бог
дана Хмельницького; готовиться писать зуполную історію Южной 
Русі; а тепер лагодиться до биту Московського люду у XVI і XVII віці. 
Ні що не зламало його духовної сили, да коли-б видержало тіло! Ох, 
лихо! всім так пришлось, як тому Палієві в Сибирі. Зледащав же я, 
понурий, стареньким здаюсь! А після нас не буде нас; будуть люде, да 
н е м и . Пр о  П е р е б е н д ю  ні  с л у х у ,  ні  д у х у .  ІзКостомари 
зняли запрет, да мало з його користи, бо мішаються в писательське 
діло і темним своїм розумом указують поправки. Нехай їй цур, такій 
волі! Руська Бесіда не ладиться, бо московські "со пакы" уперлись 
на своїх статтях, що ... (не розібр[ливо]) сували ще для Московсько
го Сборника. Навряд чи їм дозволять. Этнографический (=Сборник; 
Зап[иски] о Ю[жной] Р[уси]) цензор пропускає да не випускає, бо 
"ніколи й борщу хльобнуть, ніколи у смак заснути". Може днів через 
чотири получу тай махну у Блатенськ друкувати. Одмін гарних нема, 
а так тільки зробилось легше. Москалі знай вигукують против мира. 
Да чутно, що і по других городах і пригородах народ кричить: "Іще

1 В листі до Я. Кухаренка 22 квітня 1857 р. Т. Шевченко питає: «Чи старший Щепкин 
ще живий? ...Яку він там тобі П у с т к у  читав? Я — поганий з мене батько — забув свою рід
ну дитину» (Основа, 1861, жовтень, ст. 8). З записом «М. С. Щепкину» та з датою «Київ. 1846» 
надруковано цю Шевченкову «Пустку» в «Основі». 1861, січень, ст. 6.

^  Матеріяди до історії приятелювання Куліша й Шевченка... 1 8 3



не всі ми перебиті!". Вибачайте на більше, добродію, бо дуже ніколи. 
Ваш душею П. Куліш. Кланяюсь Федору й Микиті, любим землякам 
моїм. 1856, февр. 29. Москва».

В цей саме час Куліш працював над виданням «Записок о Южной Руси», 
що за цензурні митарства з ними він і згадує в тільки-що наведено
му листі до Навроцького. Ще 3-го січня в листі до Мик[оли] Дани
ловича] Білозерського (про цей лист ми казали вище) Куліш писав: 
«Составляю 2-й том Записок. 1-й отправлен в цензуру. Если пропус
тят, то к весне напечатаю, а 2-й пошлю в цензуру». Як відомо, в «За
писках» Куліш надрукував Шевченкову «Наймичку»1. Хоч цю поему 
Куліш надрукував був анонімно, як твір, що його знайдено випадко
во в альбомі панночки-хуторяночки, твір невідомого автора, але за
вжди могла виникнути небезпека, що авторство Шевченкове одкри
ють і тоді це пошкодить поетові і справі його повороту з заслання. 
Такі саме застереження висловив В. В. Тарновський, і Куліш у листі 
від 6-го червня 1856-го р. заспокоював його: «Не одвітував я вам про 
ІЩевченка]. Не бійтесь, лиха йому не заподіємо, а хіба допоможе
мо, бо тепер не так дивляться на громадський суд, як колись перше 
дивились: тепер бажають ізгожуватися з ним, а не против шерсти 
гладити; бо за основу взято, що пани для людей, а не люде для панів. 
Ще-ж і то скажу вам, що воно вийде у світ коли то ще, — хіба аж ік 
Покрові, або к Різдву; то що-ж воно йому завадить»1 2. І коли 24-го 
липня того-ж року Куліш сповіщав Тарновського, що 1-й том «Запи
сок о Южной Руси» закінчено друком і його тепер «ізшивають», од
ночасно він, наприкінці листа, писав: «Закінчаю-ж мій коротенький 
лист потішною звісткою, що єсть певна надія визволити із неволі на
шого Перебендю. Будуть стараться про се в праведного царя під час 
коронації усякі шановні і високоповажниї люде. Отоді-б то в нас на 
Вкраїні зійшло серед ночи сонце»3.

1 «Спасибі тобі за "Наймичку"», — писав Кулішеві Шевченко 5-Х ІІ-57 (ст. 418). Зга
дував за «Наймичку» й Куліш в листі до Шевченка 22-ХІІ-57: «Коли-ж у тебе є  гарні вірші, 
то пришли перше мені їх на прогляд, щоб пішло воно з моєї руки, як Наймичка, которої — 
сам бачиш — я не зопсував. Щиро кохаю твою музу і не пожалую часу переписать, що вона 
тобі внушила, — нехай не виходить між люде розхристана й простоволоса, циганкою, — не
хай явиться мирові гарною дівчиною, отецькою дочкою». (Письма... ст. 70). Шевченко цінив 
«прогляд» Куліша й просив Лазаревського: «Як би Княгиню взяв на свої руки Куліш... та 
й Матроза прибгав би до Княгині, та причепурив би гарненько та й пустив в люде». 22-IV -56, 
сг. 107.

2 Киев[ская] Стар[ина]. 1898, т. LXIII, ст. 358.
3 Ib[idem], ст. 361. «Коронация предел моей единственной надежды», — писав Шев

ченко 22-1V -56 і просив гр. Толстую: «Подайте от себя прошение обо мне» (т. II, ст. 393). «Що 
сподівана амністія коронаційна не мине Шевченка, про це були певні усі, хто інтересувався 
Шевченком, а побивалися тоді про його, опріч гр. Ф. Толстого і гр. Наст[асії] Ів[анів]ни, Сєра- 
ковський, брати Жемчужникови і родич їх, відомий поет гр. Алексій Толстой». О. Конисъкий. 
Хроніка, т. II, ст. 137.
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«Серед ночи сонце!». Що тут нема прибільшення, що це не тільки порож
ня фраза, гіпербола й високий стиль, а вираз того, що Куліш дійсно 
відчував, це видко з його листів, що їх він влітку 1856-го року писав 
до дружини, коли поїхав на відпочинок з Петербуріу на Вкраїну 
й зупинився на де-який час у маєткові Де-Бальменів, Липовиці. 
Літо 56-го року огорнуто для Куліша пам'ятанням про Шевченка; 
гостювання в гр. Де-Бальменів насичено атмосферою Шевченкових 
віршів. Вражіння од сільської природи єднається з вражінням од 
поезій Шевченкових. Кожен новий день, що його перебуває Куліш 
у Де-Бальменів, приносить з собою нову згадку про поета. Загли
бившись у сільський спокій, віддавшись цілком спогляданню спо
кою, провадив Куліш серпень в гостях у гр. Сергія Де-Бальмена, 
що саме тоді малював ілюстрації до Кулішевої «Орисі». «Орися, — 
пише Куліш, — виходить на божий світ, що дальш, то все краще. 
Сергій упивсь у свою роботу, і вже в йому зайграла та струна, що 
змалку брала гору над иншими, — струна артистична. Тепер уже 
розмовляєм і про Чорну Раду, як би її ілюструвати. Я засадив за 
рисунок і Маню, і сам узявсь де-що дряпать сепією з етюдів, а пані 
мене навчає. Тим часом дівчата за пяльцями виспівують своїх пі
сень. Пані то з малою дитиною нянчиться, котору сама годує, то 
инше що-не-будь, то узори дівчатам компонує, а тут-же й чоло
вікові у його ілюстраціях раду дає. Що треба, то й сама, взявши 
кисточку, підправить, бо вона у пейзажі заткне його за пояс». Захо
плений цим артистичним оточенням, Куліш ладен сказати життю 
оптимістичне: «так!». «Ні, таки на світі багато де-чого є хорошого, 
а між хорошим Липовиця не послідуща». «Гарно сей день про
жив я, спасибі Боїу!», — пише Куліш 15-го серпня і, віддаючись 
переживанням тихих серпневих вечорів, відтворюючи ритми ве
чірнього спокою в ритмах Шевченкового віршу, він додає: «Лягаю
чи спати промовляв собі на память Перебендині вірші, у которих 
намальована вечірня пора, почута тихою душею. Ти ще не знаєш 
їх; ось вони:

Садок вишневий коло хати; 
Хрущі над вишнями іудуть; 
Плугатарі з плугами йдуть; 
Співають, ідучи, дівчата,
А матері вечерять ждуть.

Сем'я вечеря коло хати; 
Вечірня зіронька встає; 
Дочка вечерять подає, 
А мати хоче научати, 
Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати 
Маленьких діточок своїх, 
Сама заснула коло їх... 
Затихло все, тілько дівчата 
Та соловейко не затих.
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Що за вечір сьогодні був! Що за вода в саду! Вияснилась як скло, і все в їй 
до послідньої билини оддалось як у зеркалі. Коли-б, Господи, так на 
душі було тихо!».

Коли 15-го серпня Куліш лягає спати, повторюючи Шевченкові вірші і пе
реживаючи тихий вечір так, як відтворив його в своїх віршах поет, 
то й ранок 16-го серпня теж віддається Шевченкові. Куліш пише до 
дружини: «16 авг. 1856. Ранок такий же, як і вчора, тілько, знаючи, 
що Сергій до 11-ї години ходитиме по хозяйству, і я зоставсь у своїй 
кімнаті; тут і кофе пив. Спустившись у низ, розмовляв то з одним, то 
з другим; як ось у двері шасть молодий Васильок, козак лейстровий! 
Приїхало, сподіваючись мене застать. Люба дитина! От походили по 
саду, побалакали. Тоді Маня й просить у мене переписать неволь- 
ницьких вірш, що описав Тарас, сидючи в неволі. Написав він їх 13 — 
дуже гарнії!.. Ну, звісно, я сам узявся до писання. Отто засів тут-же 
серед залі да й переписав їй у альбом, що подарував лейстровий ко
зак. А вона мині рубила й значила хусточки»1.

Тоді-ж, року 1856-го, Куліш чимало вимандрував по Україні; мандрував він 
у цей час з Львом Жемчужниковим, і той так описував у листі до Шен- 
рока свої спільні з Кулішем мандрівки: «Я посещал Пантелеймона] 
Александровича] в хуторе Мотроновке и в хуторе Зароге; ездил 
с ним в Черкасы, проживал у него на квартире в Киеве. Кулиш всег
да мне был очень приятен. Сидя с ним в экипаже, я пел ему песни 
и изучал новые мотивы от него и от жены его, милой А[лександ]ры 
М[ихайлов]ны, от девушек, баб, стариков, парней и бандуристов. Ез
дил с ним к М. Грабовскому, в его имение Киевской іубернии. Езди
ли мы как придется: в жидовском фургоне, в «нетычанке» и на пере
кладной. Дорогой мы много говорили и соболезновали о сосланном 
Шевченке, которого он лично знал и в одно время с ним пострадал, 
а я знал только его произведения и упивался ими»1 2.

Про поїздку до Черкас, що за неї згадує тут Л. Жемчужників, розказав 
Куліш у листі від 7-го вересня 1856-го року. «Кохане серденько», — 
писав Куліш до дружини: «Посланы тебе два письма из Пирятина 
и из Лубен, то есть из Зарога. Из Черкас также послано тебе уже 
письмо. Квартиру нашли ми себе хорошенькую и ночевали в ней 
две ночи, а сегодня едем к Грабовскому». Перед тим, як виїхати до 
Грабовського, на Чигиринщину, вони одвідали в Черкасах Василя 
Судденка, і Куліш, та й Жемчужників, були в захопленні од Василя 
й його жінки: «Це Шевченківські люде», — резюмує Куліш своє од

1 За цей епізод згадує побіжно Шенрок у своїй біографії Куліша, але Шенрок у сво
їй коротенькій згадці переказує цей епізод з помилкою. «Его (Куліша) приводила в восторг 
и отзывчивая графиня Мария Де-Бал ьмен, которая просила его петь (?!) "невольницькі вірші" 
Тараса Шевченка». Киев[ская] Стар[ина], т. ЬХХШ, 1901, ст. 355.

2 Киев[ская] Стар[ина], т. LXXIII, 1901, ст. 355.
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них вражіння. «После обеда пошли к Василю Судденку, которого 
отыскали не скоро, потому что он продал велыкий грунт и купил 
маленький. Он узнал меня и очень обрадовался. В Черкасах были 
убеждены, что Кулиша нагнали на Австрийской границе и там же 
повесили1. Все тот же балагур, что и прежде. Доволен своею судь
бою и женою бесконечно. "Що то за дороге в мене! ні за город не 
оддам!". Купил себе старосветский красный жупан, из уважения 
к памяти предков, которые ходили в таких жупанах. "Де міль про
їла, там вода промочить, а де ні — набери в полу води, то цілий 
день будеш носить, не промокне". Жінка на приказки да на вигадки 
така-ж моторна, як і чоловік. Се та сама, що совітовала вибирать 
жінку з товстенькими крижиками. Живут припевая. Жемчужников 
был от них в восхищении и сделал им разные подарки. Если смо
треть строго, то любовь их ко мне основана на эгоизме: во-первых — 
пожива, во-вторых — самолюбие. Но Василь Судденко и его жена 
замечательные обращики малороссийского общежития, обходи
тельности, любезности и развития души в простой форме. Э то  
Ш е в ч е н к о в с к и е  л ю д и ! »

Цей уривок заслуговує особливої уваги, бо він нам дає де-кілька цінних 
вказівок і додаткових рис у тій концепції Шевченка, що її утворив 
Куліш. Черкаські знайомі Куліша, — «Шевченкові люде», зразок 
« р а з в и т и я  д у ш и  в п р о с т о й  ф о р м е ». Коментарій до того, 
що розумів Куліш під цими словами «Шевченкові люде», «розви
ток душі в простій формі», «обращики малороссийского общежи
тия», ми знаходимо в листі до Галагана р. 1857-го, лютого 9. Шев
ченкові люди це Катеринині батько й мати, в них виявився «дух» 
народу. «Чарує нас, малюючи благость душевну, Квітка або-ж 
Шевченко». «Дух нашого плем'я, дух людськости, дух богочоловіч- 
ности виявив уже себе поважними і праведними художественними 
лицями, як от батько і мати Марусини у Квітки, як от К а т е р и -  
н и н и  б а т ь к о  і м а т и  у Ш е в ч е н к а ,  як от Кирило Тур і Бо
жий чоловік у мене... Не говоріть же мені, що се ідеальность наших 
писателів виновата. Ні, мій голубе! Єсть нерушимий закон правди 
в душі у всякого поета; не здолає поет самохіть підняться вгору ду
шею: піднімає його дух його рідного плем'я; а не буде рідне племя 1 * з

1 Б. К. Ст-т у замітці (Рус[ская] Стар[ина]. 1885, кн. X, ст. 123-126) наводить кореспон
денцію з Augsbuiger Allgemeine Zeitung (1847, № 185, 4-го липня): «Західньо-пруський кор
дон. Кінець травня. Кара панславистських агітаторів». В цій кореспонденції зазначалось, 
що російські вчені в останній час дозволили собі в австр[ійських] провінціях поширювати 
слов'янські тенденції; австрійському урядові пощастило натрапити, де подібна агітація мала 
місце, і в Богемії було в зв'язку з цим заарештовано відомого Кулешу, колишнього] при
ват-доцента русько-слов['янської] мови в п[етер]б[урзькому] ун[іверсите]ті, що приїхав туди
з метою удосконалення в слов'янських предметах (ст. 123).
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оправданієм його лиць художественных, не припадуть вони й до 
душі мирові»1.

В простих душах черкаських знайомих своїх знаходив Куліш виправдання 
«душевної благости» дієвих осіб з Шевченкових поем!..

Через вісім днів, 15-го вересня, Куліш, повертаючись з України до Петер
б у р г  зупинився в Київі. Повертаючись до столиці, Куліш мав при
везти з собою рукопис Шевченкової повісти «Княгиня», що перехо
вувався тоді на Чернігівщині в Мик[оли] Дан[иловича] Білозерсько- 
го. «Встретил я, — пише Куліш 15-го вересня 1856-го р. з Київа до 
дружини в Петербург, — здесь сестру Кочубеев Елену Вас[ильевну]. 
Она просила меня прочесть им в Петербурге Ч о р н у  Р а д у . Я  обе
щал. К н я г и н ю  (Шевченка) привезу». Ця коротенька замітка вно
сить де-яку ясність в доволі неясну історію Шевченкового рукопи
су. Свою повість «Княгиня» Шевченко якось при нагоді переслав 
був з заслання до Бр[оніслава] Залєського, щоб той передав руко- 
писа «в Петербург, в академию художеств, художнику Ник[олаю] 
Осиповичу] Осипову, на кв[арти]ре гр. Толстого»1 2. Як бачимо 
з дальшого листування, Бр[оніслав] Залєський виконав доручен
ня поета, і Осипов, одержавши «Княгиню», зробив з свого боку де
кілька зауважень. З критичними зауваженнями Осипова Шевченко 
згодився: «Вы сделали замечание на Княгиню, совершенно соглас
ное с моим замечанием: недостаток отделки в подробностях...»3. До 
кого перейшов цей рукопис од Осипова, цього Шевченко, не вва
жаючи на низку запитань, що з ними він не раз звертався до своїх 
кореспондентів, все-ж таки з'ясувати не міг4. Влітку 1856-го року він 
був певен, що рукопис його знаходиться з редакції «Отечествен
ных] Зап[исок]», а тому й просив як А. П(лещеєва): «Просмотрите 
вы хорошенько май и июнь, не увидите ли там рассказ "Княжна"5», 
так одночасно й Бр[оніслава] Залєського, щоб той попросив кого- 
небудь «зайти в контору "Отеч[ественных] Зап[исок]" и взять (если

, она только не напечатана) рукопись под названием К н я г и н я » 6. 
Але, як видко з наведеного нами уривку з листа Куліша за 15-ІХ-56, 
цей рукопис був тоді не в Петербурзі, в редакції «Отеч[ественных] 
Зап[исок]», а на Вкраїні в Мик[оли] Дан[иловича] Білозерського. 
До Білозерського він міг потрапити тільки через Куліша і, як вид
ко з листа Лазаревського, дійсно потрапив через нього. Куліш мав

1 Киев[ая] Стар[ина]. 1899, т. LXVI, ст. 34^-5.
2 Твори, т. II, ст. 391. Лист з датою: 22-IV -56 (?).
3 Тамо-ж, ст. 386. Лист датовано: 22-V -55. Дати обох листів суперечать одна одній.
4 25-ІХ -55 Залєському: «Если ты можешь как-нибудь узнать о судьбе Княгини, то со

общи мне; меня она очень беспокоит» (Твори, т. П, ст. 389).
5 Ib[idem], ст. 391.
6 10-V I-56, ст. 394.
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забрати рукопис назад і привезти з собою до Петербургу. Про це 
М. Лазаревський не знав, бо на прохання Шевченкове з 8-го груд
ня 1856 р. довідатись про долю оповідання1, Лазаревський у лис
ті з 17-го січня 1857-го року одписував: «Княгиня, кажется, теперь 
у Н. Д. Бел[озерского], с которым буду видеться и возьму. Отдал ее 
Кулиш ему, а Кулиш теперь в Москве»1 2. У відповідь на цей лист 22-го 
квітня 1857-го р. Шевченко запитував і радив: «А Княгиня, пишеш, 
у якогось Н. Д., не знаю, хто се Н. Д. Як би Княгиню взяв на свої руки 
Куліш, чи не лучче-б було? та й Матроза прибгав би до Княгині, та 
причепурив би їх гарненько та й пустив би в люде»3. Але Куліш по
ставився негативно до цих спроб Шевченка писати російською мо
вою4 і вони за життя поета лишились недрукованими5.

Повертаємось до питання, що його ми торкались вище: історії визволен
ня Шевченка з заслання. Коронація Олександра ІІ-го, що відбула
ся 26-го серпня, не виправдала надій на негайне повернення поета. 
Низка формальностей, що їх треба було виконати, робила немож
ливим звільнення до Покрови або ж до Різдва, як гадав раніш про це 
Куліш. Осінь розвіяла літні ілюзії. Справа з визволенням, з цензур
ними полегшеннями затримувалась, ставала непевною, бралась під 
сумнів. «Шевченко погибает в ссылке», — писав Куліш 28-го вересня 
1856-го р. Цей лист од 28-го вересня до В. В. Тарновського наповнено 
сумом і розчаруванням. Розмови з московськими приятелями зни
щували віру в майбутнє. Під впливом цих розмов Куліш приходив 
до думки, що йому, як і Шевченкові, немає місця в житті. Почут
тя викинутости з життя опановує його. «Московские умные люди 
в унынии... У меня тоже заболело серце за нашу Малороссию. Что 
за бедная страна! Она могла бы быть покрыта розами, а ростут в ней 
одни репейники. Как обновить из упадка ее нравственные силы, 
когда не позволяют существовать ни одному писателю? Шевченко 
погибает в ссылке; я должен бросить великие предприятия... и сде
латься журнальным поденщиком»6.

Хоч справа з поворотом Шевченка одсовувалась на невизначений час, але 
не все ще пропало, і Куліш у листі до Мик[оли] Михайловича] Бі- 
лозерського за 21 листопаду 1856-го р. з Петербургу до Мотронівки

1 Ib[idem], ст. 400.
2 Письма М. М. Лазаревского к Т. Г. Шевченку. Киев[ская] Стар[ина]. 1901, кн. И, ст. 286.
3 Твори т. II, ст. 407.
4 Про російські повісті Куліш писав до Тараса: «Якби в мене гроші, я-б у тебе купив їх 

усі разом да і спалив» 0 [р ]. c[it.], ст. 73.
5 Див. ак. С. Ефремов. Спадщина Кобзаря Дармограя. Україна, кн. 1 -2 ,1925 , ст. 10-23.
6 Киев[ская] Стар[ина]. 1898, т. LXI, кн. IV, ст. 121-122. Пор. подібні осінні настрої 

Шевченка. «О высочайших помилованиях по случаю коронации у нас еще ничего неизвест
но. Я не ласкаю себя ни малейшей надеждою». «Грустная безотрадная перспектива». Лист 
за 8-ХІ-56. Твори, т. II, ст. 397 і 398.
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писав, переказуючи останні петербурзькі новини: «Костомара си
дить у Саратові да й мовчить... Не знаю, що з ним і діється. Саша 
моя все нездужає, так як у Києві не лежить, а так нездужає да й годі. 
Оце тільки й горе, а то добре б жилось у столиці». Переказавши за 
жінку й Костомарова, Куліш додає: «Кажуть, що вже Тараса зро
блять старшим».

1857-й рік почався під знаком сподіванки на близьке звільнення Шевченка 
з салдатчини. В першій половині січня р. 1857-го Куліш по де-яких 
справах на короткий час їздив з Петербургу до Москви. Повернув
шись, він довідався, що Шевченка нарешті визволено, і 17-го січня 
1857-го р. Куліш на-швидку руч писав: «С.-Петербург. 1857, стичня 
17. Вернувсь, слава Боїу! Писать ніколи... Шевченка простили. Те
пер складаються, щоб послать йому гроші на виїзд». Також корот
ко повідомляв Куліш тими-ж днями В. В. Тарновського: «Напишу 
я до вас, дорогий мій друже, маленький листок, да більше ви зра
дієте, ніж тиї, до кого пишу довші: Шевченка одпустили на волю! 
Вернувшись із Москви (я, бачте, у Москву їздив за ділом), застав 
я два листи, і обидва гласять і привітають мене тільки сими слова
ми: Шевченко на волі! Іще він не повернувсь, да вже певно знаємо, 
що його милосердний наш Цар простив»1. 10-го січня писав Шев
ченкові Мих[айло] Матвійович] Лазаревський, сповіщаючи його: 
«О увольнении его (цеб-то Шевченка) в отставку уже последовало 
разрешение царя и сообщено об этом Воен[ному] Министру для 
исполнения». До цього-ж Лазаревський додавав: «Уже толковали, 
что на выезд нужны деньги, я думаю, хоть немного — скоро будет»1 2. 
Куліш був одним з організаторів цієї справи допомоги Шевченко
ві. Він турбувався, писав до київських панів, Галагана, Ригельмана, 
Тарновського; взагалі, як завжди, надавав цій справі як-найширшого 
громадського маштабу. Таку листі від 27-го лютого р. 1857-го Куліш 
писав до молодшого Тарновського («Василька молодого, козака лей- 
стрового»): «Юноше благий, Василю Васильовичу! Дуже звеселив 
мене любий лист Ваш, що в Києві таки схаменулись на Тараса. Гро
ші пошліть так, як я писав Пану Галагану, чи Пану Ригельманові». 
Лист Ригельмана з звідомленням про гроші для Шевченка ми маємо 
в своєму розпорядженні. Ригельман 26-го лютого (1857) писав: «Для 
Тараса послали ми від 150 карб. Жемчужникову (моїх там 50), к тим 
мусів він доложить якийсь довг свій Галагану»3.

1 Киев[ская] Стар[ина], т. LXIII, ст. 364.1857, січня 19.
2 Киев[ская] Стар[ина]. 1901, кн. II, ст. 285.
3 «Про які там ти міні пишеш гроші? — запитував Шевченко Куліша в листі од 

26-го січня 1858-го р.: — Не знаю, з яких грошей прислав міні М. Лазаревський в Ново- 
петровское укрепление перед виїздом 75 карб. Та 150 карб. Залєський прислав у  Ниж
ній за рисунки через Лазаревського. Та ти, спасибі тобі, 250 карб, [за малюнки]. От і всі
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Предметом особливих турбот для петербурзьких приятелів Шевченка 
була думка про те, що Шевченко може одразу з заслання поїхати на 
Вкраїну і там може трапитись з ним яка-небудь неприємна пригода. 
Так само, як Лазаревський писав до поета: «Все думают, что гораз
до лучше приехать сюда, а не до дому»1, так і Куліш писав Миколі 
Михайловичу] Білозерському 14-го лютого (1857): «Шевченка ще 
нема тут, да й не знаємо, куди він вернеться з неволі — коли-б тіль
ки не на Вкраїну». В листі не датованому, що його писано в червні 
або-ж липні р. 1857-го, Куліш, маючи на увазі, що Шевченко збирав
ся з свого заслання їхати, по-перше, на Кубань до Я. Кухаренка, і не 
знаючи певне, де саме тоді перебував поет, писав до своєї дружини 
з Петербургу: «Шевченка здесь еще нет и не знаем, где он: чуть-ли не 
в Черномории». Тільки восени остаточно дізнався Куліш про місце 
перебування поета: «Пронесли були не знать-що про Шевченка. Він, 
слава Боїу, вже в Нижньому-Новгороді і добре йому там живеться. 
Тут-же клопочуться, де йому вік віковати, чи на Вкраїні, чи в столиці. 
Надіємось, що в столиці»* 1 2. Одночасно в листі до Тарновського-сина 
(1-го листопаду 1857) Куліш, пропонуючи йому купити за 250 крб. 
акварелі, що їх малював Шевченко на засланні, писав про своє 
захоплення творчістю поета: «Читав я й одну поемку, котору напи
сав він, почувши волю. Не ослаб, а окріпнув в йому дух. Великий він 
поет, во істину! Се в нас найбільший поет на всій Славянщині»3. 

Куліш турбувався не тільки тим, щоб допомогти Шевченкові грішми, але 
й тим, щоб постачати йому книжки. На Великдень 1857-го р. Шев
ченко одержав разом з листом Лазаревського, що в ньому той пові
домляв про визволення, також і листа від Ан[дрія] Миколайовича] 
Маркевича. Куліш безпосередньо не писав до Шевченка, а переслав 
з листом Маркевича два томи «Записки о жизни Гоголя»4 та пер
ший том «Записок о Южной Руси», при чому біографії Гоголя було

гроші». (Твори, т. II, ст. 422). В листах Лазаревського до Шевченка знаходимо такі подро
биці. 2 -Х -57 : «Я посылаю теперь ж е... из числа переданных мне 75 р[ублей] сер[ебром] 
для возможного пособия тебе к выезду (К[иевская] С[тарина], 1901, II, 288); 12 -Х -57 : «При
лагаю 2 письма Залесского к тебе; а 150 р[ублей] сегодня отправил на имя Г. Овсянникова» 
(ст. 289); 9-Х ІІ-57: «У меня было твоих грошей 36 р., да недавно прислал 175 р. Алексей 
Михайлович] Жемчужников от брата своего Льва й просил не говорить тебе, от кого они» 
(ст. 292); 19-1 -58 : «Мне передал деньги Алексей Мих[айлович] Жемчужников, живущий 
здесь, но об этой передаче просил его брат Лев М ихайлович] Жемчуж[ников] (родом ка
цап, а душею чистый малоросс)» (293).

1 Киев[ская] Стар[ина]. 1901, П, ст. 285. «В Малороссию не езди», — пише Лазаревський. 
12-Х-57 (ст. 290).

2 Киев[ская] Стар[ина]. 1898, XII, Т. LXIII, ст. 365.1857, жовтня 25-го.
3 Письма П. А. Кулиша к В. В. Тарновскому-сину (1857-1897). Киев[ская] Стар[ина]. 

1899, кн. I, ст. 8 1 -8 2 .1-го грудня 1857.
4 22-IV -57 Шевченко писав: «Читаю по одному листочку в день биографию Гоголя; 

читаю да и боюся, може и по листочку не стане, поки то прийде той одпуск» (ст. 407).
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прислано «два тома і обидва перші». Шевченко, мабуть, не знав тоді, 
що «Николай М.» це — псевдонім Куліша і тому в листі до Марке
вича дякував, як Кулішеві, та і Николаю М. 22-го квітня Шевченко 
відповідав Маркевичу: «На самий Великдень прийшла з Гур'єва до 
нас почта і привезла мині письмо твоє... Спасибі вам, молодиї бра
ти мої, за книги. Спасибі йому, тому Николаю М., а Куліша, як по
бачиш, то поцілуй його і скажи йому, що такої книги, як Записки
0 Южной Руси, я ще зроду не читав, та й не було ще такого добра 
в Руській літературі»1. Шевченко не може підшукати потрібних слів, 
щоб передати міру свого задоволення: «алмазний подарок»; «живо
1 просто», «тим і живо, що просто». «Як побачиш Куліша, — пише 
того-ж дня (22-IV-57) до Лазаревського, — поцілуй його за книги, що 
подарував, а особливо за "Зап[иски] о Ю[жной] Руси". Такої розум
ної книги, такого чистого слова, я ще не читав»1 2. «Розумна й щира 
книжка, — повторює поет в листі до Я. Кухаренка. — Такої доброї 
книги на нашому язику ще не було друковано»3.

Коли в Петербурзі ці листи Шевченка до Маркевича й Лазаревського було 
одержано і Куліш ознайомився з ними, він 8-го червня 1857-го р. пи
сав з Петербургу до дружини, що тоді виїхала була до себе на бать
ківщину, в Мотронівку: «Тарас намерен возвратиться в Петербург; 
но неизвестно, когда он сюда будет. Он получил 1-й т. "Зап[исок] 
о Ю[жной] Р[уси]" и пришел в неописуемый восторг. Именно толь
ко такие люди, как он, знают цену записанным мною преданиям. Он 
говорит, що такой книжки ще з роду не читав и пр. и пр. Маркевич 
ходит по Петербургу в жупане, в шароварах, в кучме и в кобеняку, 
возбуждая всеобщее любопытство франтов и франтих. Макаров 
тоже заказывает такой костюм»4.

1 Твори, 1911, т. II, ст. 405.
2 Ib[idem], ст. 406.
3 Ib[idem], ст. 405.

ь 4 Маркевич, що через нього Куліш пересилав книжки до Шевченка, «се буде син того 
самого Маркевича, що написав Малоросійську історію», як згадував за нього Шевченко в лис
ті до Лазаревського (т. П, ст. 406). Згадка за селянський костюм Маркевича дуже цікава що-до 
історії українофільства; національний костюм — характерна риса не тільки для українофіль
ства, але й для московського слов'янофільства. Поява «мурмолки» — певний етап в історії 
взаємовідносин «западників» і «слав'янофілів». На право першенства, хто перший одяг мур
молку, претендували одночасно К. Аксаков і О. М. Язиков, брат поета, і з цього приводу в 40-х 
р[р]. ішла досить гостра суперечка. В архіві «Пушкинського Дому» зберігся лист Галагана до 
Ан[дрія] М. Маркевича, що в ньому саме трактується справа з цим національним костюмом 
молодого українофіла. З Сокиренець 14 [вересня] р. 1856-го Галаган писав: «Любезнейший 
друг Андрийко, сестра моя, а твоя тетушка передала нам твое желание иметь костюм или 
лучше сказать полное малорусское одеяние. Доброе намерение и исполню с такою же до
брою [нерозбірливо]. Кобенякуже заказан, шапка также. Что же касается до жупана, штанов 
и чобит, то ты мне об этом напиши, какого разбора эти вещи должны быть. Жаль, что ты 
мне не написал об этом. Я понял так: что тебе нужен не исторический и не... [нерозбірливо]
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Що-ж саме привело в «неописуемый восторг»1 Шевченка? В листі до Гала
гана, що в ньому Куліш виклав свою ars poetics, і що з нього ми де
що вже попереду наводили, Куліш так визначає поезію: «Поезія — 
голос народу, а не "любителей словесности"; все ненароднє зникає 
з часом, пійде в непамять. Тільки слово всього народу, проглаголане 
вікам і племенам через його віщателей, останеться поти, поки любо 
буде брату споминати брата»* 1 2. Не треба, за Кулішем, змагатись да
вати «своє», «особисте», щось не від народу. Мета й призначення по
ета — проглаголати «слово всього народу», записати, що говорить 
народ. Народ — джерело вічного й універсального, того, що для всіх 
віків і для всіх народів; він — джерело доброго, щирого й розумно
го. З цього погляду й Шевченко писав про «Зап[иски] о Ю[жной] 
Р[уси]»: «Такої доброї книги на нашому язику ще не було друкува- 
но. Тут живо вилитий і кобзарь, і гетьман, і запорожець, і гайдама
ка, і вся старожитна наша Україна, як на долоні показана. К у л і ш  
т у т  с в о г о  н і ч о г о  не д о д а в ,  а т і л ь к о  з а п и с а в  те ,  
що  ч у в  од  с л і п и х  к о б з а р і в ,  а т и м  с а м и м  і к н и г а  
й о г о  в и й ш л а  д о б р а ,  щ и р а  й р о з у м н а » 3. Шевченко ці
нив у «Записках» те, що в них не було нічого «свого» і «од себе», а сам 
народ. Книжка, за Шевченком, тому вийшла «добра, щира й розум
на», що «Куліш тут свого нічого не додав, а тілько записав» Запи
сати, нічого не додавши од себе, це «тим самим» досягнути вищих 
можливостей творчости, вищої мудрости й щирости. Куліш був 
дуже втішений, що Шевченко, оцінюючи його книгу, розвинув ту 
саму думку, провідну тезу романтично-народницької етнографічної

костюм, а с о в р е м е н н а я  одежда, в которой больше всего соединялось характера народно
го без утрирования к слишком замысловатому или к слишком грубому. Так я предугадывал 
твое желание. Но все таки прошу тебя, напиши об этом, для какой именно цели нужна тебе 
эта одежда».

1 Майже в кожному листі Шевченко згадує за «Записки». Почуття визволення у нього 
зв'язується з захопленням книжкою Куліша. В листі від 20-го червня до Лазаревського 
Шевченко повторює: «А за 3[аписки] о Ю[жной] Р[уси] подякуй його ще раз од мене». В листі 
від 30-го червня він знов згадує за «Записки» і знов просить поцілувати Куліша. В листі від 
19-го жовтня він нагадує за «любії записки о Ю[жной] Р[уси]» (ст. 4.4); «Никогда до отвалу не 
начитаюсь» (в Щоденнику).

2 Киев[ская] Стар[ина]. 1899, т. 66, ст. 314.
3 Твори, [1]911, т. II, ст. 405. Лазаревському, 22-IV -57. В щоденникові своєму 17-го черв

ня 1857 Шевченко записав: «Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще 
Кулішу, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. В особенности 
благодарен я ему за записки о Южной Руси. Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне 
так живо, так волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как-будто 
с живыми беседую с ее слепыми лирныками и кобзарями. Прекраснейший, благородней
ший труд. Бриллиант в современной исторической литературе... Прочитавши в первый раз 
эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в тре
тий раз, то увидел, что заметки мои — заметки пьяного человека и ничего больше». Т. Шев
ченко. Дневник. Ред. И. Айзенштока. «Пролетарий». X. 1925, ст. 7.
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й антиіндивідуалістичної теорії творчости, що на її грунті й сам сто
яв. «Именно только такие люди, как он, знают цену записанным 
мною преданиям».

Після того, як Шевченко переїхав до Нижнього-Новгорода, Куліш майже 
в кожному з листів, що їх він посилав іуди, згадує за Марко-Вовч- 
ка. Вперше в листах до Шевченка він згадує за нову авторку 26-го 
листопаду 1857. На думку Куліша, її повісті можуть витримати 
порівняння з Шевченковими творами: «хоть би й тобі, мій друже, то 
прийшлись би в міру!»1.1 в листі від 12-го червня (1857) до дружини 
Куліш писав: «Шевченко, я знаю, будет им завидовать и сделает их 
своими образцами». Цей неопублікований лист про Марко-Вовчка 
варто навести цілком, бо тут дуже виразно висловлено ту романтич
ну теорію мистецтва, що була для Куліша за вихідний пункт в його 
оцінках як Шевченка, так і инших письменників. «Получил я от жены 
Маркевича новый рассказ из народной жизни. «Чудо, чудо!» воскли
цаю как Грабовский. Ничего подобного еще не было в литературе 
нашей. Важно здесь то, что нет вымысла; все было, все с л у ч и л о с ь  
и разсказано и именно так, как было и случилось; но какой язык! 
Какие формы! Чудо, чудо! Я даже никому не читал из опасения, что 
не поймут всего так, как я понимаю, а это оскорбительно!

Когда напечатаю — пускай тогда понимает каждый по своим силам. Но го
ворю, что это золотое дно для будущих Малороссийских писателей. 
Вот этнография, вот она! так должно разсказывать о народе! так на
добно сочувствовать народу! Жена Маркевича — это гениальная ак
триса, которая принимает на себя образ молодыць и бабусь наших 
и лицедействует за них так, что не везде угадаешь, что' взято с натуры, 
а что присочинено в порыве актерского вдохновения. Но главное как 
почувствовано достоинство характера народного! Одни только пес
ни лучше этих речей. Шевченко, я знаю, будет им завидовать и сде
лает их своими образцами. Не подумай однакож, чтоб это был вели
кий талант: это вкус самый чистый, самый облагороженный; такие 
чудеса делает и сильное сочувствие народу. Талант окажется, может 
быть, после. Но и эти вещи сами по себе составят Кременецкого Бе
атриче литературное имя! Одни песни лучш е ее речей...».

Куліш оцінює Марко-Вовчка з того погляду, з якого оцінював його Шев
ченко. Як для Шевченка Кулішеві «Записки» цінні через те, що 
письменник свого нічого не додав, а тільки «записав» народні піс
ні й перекази, «що чув», — так само й для Куліша Марко-Вовчок 
цінний тим, що «здесь нет вымысла». «Ничего подобного еще не 
было в литературе нашей», — каже Куліш за Марковичку. «Такої 
доброї книги на нашому язику ще не було друковано», — повторює

1 Письма к Шевченку. 0 [р ]. c[it.], ст. 69.
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Шевченко за Кулішеві «Записки». Талант не потрібний: «такие чу
деса делает сильное сочувствие народу». Джерело творчости [—] 
«вчувствование» («Einfiihlung») в народ. Чуття народу, свідомість на
роду, народницька свідомість заміняє талант. Тільки самі пісні на
родні кращі од творів такого письменника-записувача: бо в них без
посереднє (без «посередника») говорить сам народ. Що ближче до 
народу, то досконаліш. «Не здолає письменник самохіть піднятись; 
піднімає його вгору дух рідного плем'я». В цій «класовій», селян
ській системній теорії Куліша мистецтво деструктується, мистець 
підмінюється етнографом, записувачем, а мистецтво етнографією. 
Марко-Вовчок — зразок для Шевченка. «Вот этнография — вот она! 
так должно рассказывать о народе!»! Теорія мистецтва приходить до 
самозаперечення: на місце літератури повинна прийти етнографія. 
Правда, року 1857-го Куліш ще стверджує, що Шевченко «великий 
поет», «найбільший поет на Слов'янщині», але-ж одночасно вису
нуто Кулішем твердження, що народня пісня краща од творів Мар- 
ко-Вовчка, а твори Марко-Вовчка з їх етнографізмом — зразок для 
Шевченка. Тільки в 60-70 р.р. це останнє твердження зробить Куліш 
предметом широкої дискусії й ніхто з тодішніх народників не зго
диться з цим деструктивно-лівим висновком народницько-роман
тичної теорії мистецтва.



Хуторянство і Европа
(Листи Куліша з-за кордону р. 1858-го)

Дискусія минулого року про взаємини європейської й української культу
ри зачепила низку питань, що їх був висунув свого часу ще Куліш. 
Тема: міста й села, Европи й хуторянства, цивілізації й природи, — 
це типова Кулішева тема. Року 1925-26 українська літературна пу
бліцистика ввійшла в межі Кулішевої тематики й оперувала не раз 
Кулішевими аргументами.

На жаль, Куліш до цього часу лишається а р х і в н и м  письменником. Біль
шість його літературної спадщини, особливо листів, переховується 
в архівах, малоприступних для нефахівця. І ті матеріяли, листи з-за 
кордону року 1858-го, що в них Куліш обмірковує проблему взає
мин цивілізації великих міст і селянської культури, й до цього часу 
були неопубліковані, хоч для характеристики українських громад
ських настроїв 50-х років вони мають кардинальне значіння. Тут ви
хідна точка багатьох пізніших народницьких і антинародницьких 
концепцій.

Року 1858-го Кулішеві вперше пощастило виїхати за кордон і тим здійсни
ти своє бажання, виплекане десятиліттям після того, як його року 
1847-го було затримано перед самим виїздом з Варшави за кордон 
у справі Кирило-Методїївського братства.

Европу Куліш побачив, переїхавши грязькими, важкими й сумними шля
хами «прекрасной, но разоренной и обезображенной Волыни». Бер
лін він розглядав крізь призму своїх волинських вражінь. Ці вражін- 
ня занотовано в уривках з щоденника, що його вела дружина Кулі
ша Олександра Михайлівна (Ганна Барвінок) під час подорожи. Ес
кізний нарис Ганни Барвінок: «С Волыни», надрукований в січневій 
книжці «Основа» р. 1861, служить прекрасною інтродукцією до Ку- 
лішевих листів, писаних з Берліна, Брюсселя, Страсбургу й инших 
місць Західної Европи.

Не може бути різкішого контрасту, як нотатки з Волини й з Берліна. Де- 
кільки нарисів, декільки сцен, декільки епізодів і ескізних портре
тів з волинського щоденника охоплюють все, .що могло утворити 
в мандрівниках вражіння гнітючого відчаю, уяву жорстокого дикого 
злиденного побуту «нелепой Российской Империи», що її дійсність 
межує з варварством далеких минулих століть, де такі продукти 
й фабрикати, як виделка, сіль, м'ясо, неприступна для населення 
розкіш, а саме населення — це «загнанные волынские крестьяне», 
подібні до гайдамак, готових все знищити й усе зруйнувати, як ни
щили й грабували їхні предки.
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На станціях «станционный смотритель» і його мати при всій своїй щирій 
гостинності не можуть нічого запропонувати проїзжим окрім п о - 
т р а в к и  («мерзлый картофель, гвоздичный перец и вода, вот и все 
в потравке — даже соли не было»), бо вони живуть так злиденно, що 
«никогда не покупают себе говядины и даже не в состоянии держать 
для проезжающих вилку и нож». Зупинки в корчмах, похилених 
і обдертих, з напівзруйнованим дахом і щілинами в стінах та дверях, 
лишали вражіння кошмара: «гадко, грязно», «нестерпимо гадко и хо
лодно». В холодній і обшарпаній, подібній на сарай корчемній хаті 
з вибитими шибками іуляє вітер, і на вітрі «ленточка моего капора 
то и дело хлестала меня по лицу: такой был ветер». За вікном корч
ми — двір, де нема ані деревця або ж куща, тільки величезні будяки 
й кучі сміття, та виснажена, кошлата під снігом і вітром без навісу 
худоба («Все худое, кошлатое, скорченное, печальное, стояло поник
ши головою и прижалось к забору»). «Там мы должны были сами 
готовить в печке, чтобы хоть теплым согреться, а то сидим в шубах, 
стуча зубами, как в лихорадке», «голодали мы ужасно и даже чай 
пили с отвращением. Чайник весь был исколот и обвит проволокой».

Як це було неподібно до тієї готельної комфортабельности, що потім вони 
знайшли в Берліні. «Гостинниця, — пише Куліш з Берліна, — як ві
ночок; що подадуть, то як з неба знято, чисто да любо. Скатерть, руш
ник чи наволочки — все як сніг біле. Щодня тобі подасть нове поло
тенце втертись, що аж м'ять жаль». «З дороги нам було холодно, зве
ліли ми затопить; приніс хлопець дрова у корзині, миттю підпалив 
і закрив дверці. Згоріло все до тла і груба разгорілась, як жар, а груба 
кахляна. Він уже й не входив, бо труба закривається як кран. Коли 
хоч — поверни, а не хочеш, йому байдуже: він зробив своє діло не со
пучи, не наскучивши тобі вознею; все на йому чисте, як на паничеві. 
Дівчина ввійде, принесе жерстяне відро, все туди позлива, все попе
ретирає, зробить порядок тихо і скоро, gute Nacht — і пішла собі».

Важко було б знайти більшу протилежність, як ота корчма на Волині й оця 
комфортабельна улаштованість берлінського готелю.

Ганна Барвінок зберегла для нас яскравий портрет сторожа з волинської 
корчми, образ обдертого й залатаного з охриплим голосом Остапа, 
в брудній сорочці, що годилася б старцеві, в обідраних мокрих по
столах. «Во всю жизнь я не видала человеческого существа, доведен
ного до большого унижения!

— Що ти, Остапе, — спрашиваю, — багато жалования получаєш?
— Ні, я жалования не получаю: я при корчмі сторожем.
— Так ти нічого й не робиш?
— Ні, роблю, усе. їжджу в ліс по дрова, отопляю корчму, дивлюсь за кіньми,

за коровами, воду ношу, так куди... уночі, хто приїде... я й за двором 
дивлюсь».
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Образ Волини, «прекрасной, но разоренной и обезображенной Волыни», 
зливався в уяві з образом виснаженого, пригніченого, безрідного 
Остапа, у якого немає ніякого майна, окрім подертої свити, «да еще 
пояс ременный, которым он был очень крепко подтянут и к которо
му привешен был большой нож в кожанной похве (ножнах), состав
лявший все достояние Остапа!.. Странно видеть подобную замену 
всякого другого имущества у человека, не имеющего на земле ни 
брата, ни сестры, ни жены, ни дитяти, ни друга, ни даже приятеля! 
А Остап ничего этого не имел. Если он имел что-нибудь, чего не но
сил с собою, то это — пана»... Остап — гайдамака в потенції: «чело
век, который всего сильнее чувствует ненависть и которому, кроме 
своей жалкой жизни, терять нечего!»... «Мне постоянно казалось, 
что у него лежит на сердце такая мысль: заховаю змію люту, коло 
свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється»...

Там на Україні зубожені люди, зиск, дикунство, «пани» й «мужики», при
гніченість, мовчання, нічого иншого, як ніж у похві в людини, якій 
нема чого іубити, і приголомшена ненависть до гнобителів, що 
може щохвилини розлитись раптово полум'ям пожежних повстань, 
країна снігу й вітру, голоду й злиднів. Візник з сивим шаршавим не
голеним підборіддям, подібний до гайдамаки, з красномовством 
к о л і я ,  з виїуками часів Хмельниччини й Уманської різні: «всіх 
на одній гіллюці перевішав би». «Эти слова, произнесенные так за
просто, как будто дело идет о дурной погоде, дали нам почувство
вать, что мы находимся в области славного в песнях и бесславного 
в о б ы в а т е л ь с к и х  воспоминаниях гайдамачества. Чего не доста
вало такой личности, чтоб слова его были не пустыми, бессильными 
звуками? Каждый догадается»... Країна, де надто живі спомини ру
їни і пожеж XVII століття!

І після цього гайдамаки — Берлінський візник з візитовою карткою, адре
сою, таксою й маршрутом. «Ізвощики, — переказує Куліш свої бер
лінські вражіння, — одним конем карета. Скажеш йому улицю й ну- 
!мер: він зараз дасть карточку, на карточці його адрес, ознака їзди 
і ціна: а як по часам, то покаже часи». Після Остапа дивував у Берлі
ні хлопчик, одягнутий, як панич, і льокай з готелю, що вільні години 
від праці почуває себе паном. «Лакей подає тобі їсти і бачиш, що він 
теж собі цан. Одбуде своє діло — і пішов до веселого товариства, ві
зьме пива, закурить люльку і гадки не має”1.

Після «загнанных волынских крестьян», пригнічених і виснажених, піс
ля «прекрасной, но разоренной и обезображенной Волыни», після 
Петербурзького убозтва надто вражав Берлін і берлінське життя.

1 Лист до Д. Каменецького. Берлін. 1858, квітня 5. Киев[ская] Стар[ина], 1898, т. LXIII,
грудень, crop. 345.
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«Народ ходить поволі, курить собі сигари, всюди весела біготня 
і регот; дітворні я нігде стільки небачив, і все гарненько поприби
ране,— нема такого убозства, як у Петербурзі». Берлін подобався 
Кулішеві своєю чепурністю, порядністю й охайністю, чистими ву
лицями, афішами, прозорим пивом, чемністю прохожих, цигара
ми, поважним уклоном, вимащеними руками власника фабрики, 
люлькою льокая, який відчуває себе в вільні від роботи години за 
кухлем пива в кав'ярні рівноправним громадянином, як і кожний 
инший, що сидить поруч із ним за сусіднім столиком, «паничевим» 
одягом хлопчика-грубника, свіжим і чистим щодня в готелі руш
ником, салдатом, що не стає «во фрунт» перед офіцером. «Салдат 
офіцеру тільки руку підніме до козирка, а не зупиняється. На часах 
стоїть, а кругом іуляє дітвора, а він весело поглядує на дітвору, пере
кинувши рушницю через плече і одставивши ногу, мов який пан». 
Куліша приємно вражало, що візники не лаялися й не були подібні 
до гайдамак, що Берлінський «обыватель» не мав переляканого ви
гляду й по вулицях не тинялись п'яні. «Не видно ні одного п'яного, 
а всі ходять веселі й нічого не бояться».

Уявіть контраст між Росією й Берліном, де можна ходити по вулицях, не 
боячись квартального!..

Куліш приїхав на захід не як естет, що шукав нових фарб і ароматів, му
зейних раритетів і антикварних bibelots, порцеляни, старовинних 
соборів і блідої лінії горизонту на присмеркових полях Фламандії, 
не як турист, що хоче збільшити свою «пресиченість ще одним йому 
невідомим вражінням і спочити в різноманітній зміні міст, вулиць, 
готелів, табльдотів, театрів і бульварів... Куліш приїхав на захід як 
людина певних соціяльних інтересів. Кав'ярня, бульвар і музей не 
були тими місцями, що вабили його й визначили характер його 
мандрівки. Ні, він приїхав на захід як громадська людина, шукаючи 
відповіди на низку питань. Варт мандрувати по Европі, щоб спосте
рігати соціяльне життя. Його мандрівка по Европі р. 1858-го — ман
дрівка «соціяльних тем».

Берлін лишив остільки приємне вражіння в Кулішеві, що йому здалось, 
ніби тут, у Німеччині він знайшов розв'язання соціяльної пробле
ми. «Німці навчились добре жити на світі, щоб на всіх добро ділити 
і щоб усяке за свою працю мало смачний кусок і затишок. Не так, як 
у нас, що один у розкоші купається, а другий у грязі тоне». «В Бер
лине нищих нет, все одеты гораздо ровнее... и вообще живут как-то 
дружелюбнее». Його захопила «чепурність багатьох»: «у нас немно
гие живут так чисто, как в Берлине многие». Демократизація охай
ного комфорту, — цього не знала ані Волинь, ані Петербург. Добро
бут, що його поширено на багатьох, на маси, це викликало нові не
відомі до того часу почуття. Куліш вважав, що задля цього одного
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почуття варт їхати за кордон... «Утонченность вкуса, образованность 
ума и благосостояние, распространенные на большую массу людей, 
производят в душе чувство необыкновенное: из-за одного этого чув
ства стоит путешествовать по Европе». Куліша дивувала матеріяль: 
на забезпеченість великих мас. Люлька льокая в кав'ярні: в цьому 
було щось незвичайне. Льокай почуває себе, «що він теж собі пан», 
і салдат стоїть на варті, «одставивши ноіу, мов який пан»: це варт 
було бачити. Для цього варт було мандрувати по Европі.

Але це було не все... Чепурна охайність мас, демократизація комфорту не 
були для Куліша мета й межа. Матеріяльна забезпеченість, пошире
на на більшість, хвилювала його, але не захоплювала. За матеріяль- 
ною забезпеченістю західньої демократії Куліш бачив матеріяльну 
незабезпеченість пролетаріяту. «Униженного й злиденного Остапа» 
зумів Куліш побачити не тільки на снігових полях Волини, але й на 
пишновеличних і блискучих вулицях Брюсселя.

Особисте знайомство з західньо-европейським буржуа, людиною, що її 
утворив широкий розвиток торговельного й промислового капі
талу, для якої всю силу провідного гасла зберегли слова, проголо
шені у Франції 30-х років, «enrichessez-vous», знайомство з цим 
«арифметическим народом» викликало в Куліші розчарування. Ев
ропа вразила його своїм «міщанством». «У них человек прежде все
го мещанин». Він цінить Европу як країну святих чудес, він цінить 
комфортабельну налагодженість європейського життя, йому подо
бається, що тут люди вільно дихають, не знаючи самодержавного 
казарменого фронтового пригноблення, але, незважаючи на все це, 
він тікає від її міщанства, від торговельної й банкової буржуазії. Для 
Куліша торговий баланс, кредит і дебет, здобуток і рента, розмова 
про цифри й відсотки не мали в собі нічого привабливого. Люди, 
що лічать гроші, бухгальтер і банкір не були для нього ідеалом лю
дини. «Брюссель скоро нам наскучил своим м е щ а н с т в о м .  Люди 
в Брюсселе, — описує Куліш свої вражіння від міста, куди він при
їхав з Берліна, — не беседуют, а вечно считают деньги. Чуть только 
войдет в разговор предмет, не связанный с деньгами, разговор пре
кращается, приятели среди ночи желают друг другу бонжура и бе
гут туда, где пахнет выигрышем, доходом, спекуляцией. Предвидя 
в первые дни нашего пребывания, что долго нам не усидеть среди 
этого арифметического народа, я не решил беспокоить напрасно 
своим посещением сенатора, негоцианта и оружейника, к которому 
Вы, почтеннейший друг П[ётр] Александрович], дали мне карто
чку» (Лист Плетньову, 30 квртня] н[ового] ст[илю] 1858, Страсбург).

Европа, для Куліша, країна блискучого минулого і нікчемної мерзенної мі
щанської сучасности. Він ненавидить, як і пізніш у Росії К. Леонтьев 
ненавидів, європейського буржуа, що «благодушествует» на руїнах
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величного минулого. Він закоханий в минуле й відчуває презирство 
до сучасного міщанина. В другій половині того ж таки листа 30-го 
квітня Куліш писав до Плетньова: «Наше путешествие отличается от 
Вашего быстротою. Нет возможности оставаться где бы то ни было 
больше нескольких дней. Иностранцы не внушают к себе никакого 
влечения, и мы всякий раз радуемся, когда одни лица сменяются 
друг ими. Ис т ория  п р о ш е д ш е й  их  ж и з н и  о ч е н ь  з а н и 
м а т е л ь н а ,  но н а с т о я щ е е  н и ч т о ж н о  до  о м е р з е н и я .  
Я говорю о толпе вообще, которую встречаешь в вагонах, театрах 
и за табльдотами. У них ч е л о в е к  п р е ж д е  в с е г о  м е щ а н и н .  
Но Вы сами их видели. Бог с ними; скучно о них распространяться. 
Посмотрим еще, что за Швейцария, страна свободных учреждений, 
всеобщее убежище от деспотизма правительства. Мы уже устали 
как Вечный Жид, и хотели бы остановиться, хоть на неделю; но ниг
де не пахнет спокойствием, забвением пустой суетливости, уедине
нием от городского шума. Дорога по Европе — бесконечная улица, 
с уличным криком, грохотом, толкотнею и всем, что утомляет че
ловека, вознаграждая его за то слишком мало» (квітня 30 н[ового] 
ст[илю], 1858).

«Город пошл» — «людина міста — то міщанин»: цей загальний принцип, 
що його висунув Гоголь і засвоїв Куліш, він зберігається й при оцін
ці Европи з її, переважно міським, характером життя1. Европейське 
велике місто його стомлює, дратує, викликає нудыу. Він розчарова
ний тим, що в Европі він не знайшов того, до чого він призвичаївся 
у себе на Лубенському хуторі: можливости спочити на самоті й у за
тишку. «Крик, грюкіт, галас» міських вулиць його не ваблять. Велике 
місто стомлює людину, нічого їй не даючи. І Куліш презирливо ди
виться на європейську людину, життя якої йому здається «порож
ньою суєтливістю». '

Европейська демократична цивілізація, дозволивши льокаю палити люль
ку в кав'ярні, салдатові не зупинятись на вулиці перед офіцером, 
одягши грубника-хлопчика як панича і навчивши готельну дівчину 
прибирати тихо й скоро й подавати щодня свіжу білизну, а фабри
канта призвичаївши не соромитись своїх вимащених рук, не тільки

1 Порівняйте цей абзац з тим, що писав Куліш 5 років перед тим про Лубні, коли він 
також засудив «пошлість» цього міста, хоч, власне, Лубні були подібні тільки на велике село, 
а Лубенські аптека, пошта й шлагбавм були тільки зовнішньою ознакою, натяком на те, що 
Лубні місто, символом, що означали для Лубень їх відмінність од села й надавали їм зовніш
ньої прикмети міста. «Собственно город, — писав Куліш 26 червня 1853, — то есть главная 
улица в Лубнах, с базаром, аптекою и проч., имеют пошлую наружность, но лишь своротите 
в сторону, в те улицы или, лучше сказать, захолустья, с которыми порядок не в силах спра
виться, вам представится множество «самых романтических скатов, с живописными мазан
ками, с природными рощ ами... Для меня всего пленительнее здесь этот дикий беспорядок 
линий, эта беспечная, неправильная жизнь на распашку».
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не розв'язала соціяльного питання, а навпаки, ускладнила його й за
гострила класовий зиск. Цей зиск, непомітний в Берліні, дратував 
і обурював в Брюсселі. Він заявляв себе з кожної вітрини крамниць, 
він кричав злиднями старців на кожному розі Брюссельських вулиць, 
криками злидарів обвинувачував байдужість багачів, лахміттями 
голодних підкреслював безсоромність розкоши і фальшиве лице
мірство зовнішнього христіянства. Крики про злидні викликали по
чуття чужої, не своєї, с о ц і я л ь н о ї  вини й сорому. Христіянство 
буржуазії — порожня забавка, лялька для дорослих дітей. Релігія — 
тільки зайвий засіб заспокоювати сумління багачів. Демократична 
цивілізація не склала іспиту на полагодження соціяльної проблеми1. 

З гострою уїдливістю замальовує Куліш вигляд вулиці великого європей
ського міста з контрастами злиднів і розкоши, з вітринами крам
ниць, де виставлено речі гіпсових Францисків і паперових янголів, 
палятурки молитовників і металеві хрестики, натякаючи в кінці сво
го листа на Ламене та инших реформаторів, він обвинувачує христі
янство, що втратило свій сенс, переставши бути наукою соціяльної 
рівности.

«В Берлине нищих нет, все одеты гораздо ровнее, нежели в Брюсселе, и во
обще живут как-то дружелюбнее. Здесь богач топчет бедного рав
нодушно, роскошь не знает границ и не стыдится окружающих ее 
лохмотьев. А набожных книг в окнах магазинов множество; святые 
Франциски, опоясанные веревками, лезут к небесам; ангелы несут 
туда непорочные души, нацепив им на шею крестик, — и все это, 
как видно, пустая забава, все это куклы для взрослых детей, которые 
разговаривают с богом посредством молитвенника, а потом наря
жаются стрекозами или косматыми львами с сигарою в зубах и бе
гут на рынок житейской суеты покупать дорогие удовольствия, — 
об уменьшении же бедности, об уступках со стороны счастливцев

1 j Еволюція поглядів Куліша була еволюцією, характерною для 50-х років. Змінивши 
те, що належить змінити, ми могли б скрізь, де писали ім'я Куліша, написати ім'я Герцена. 
Як і Куліш, він прийшов на Захід, щоб знайти тут розв'язання соціяльної проблеми, але як 
Куліш, так і Герцен упевнився, що західня цивілізація не зуміла розв'язати цієї проблеми 
й звідціля Герцен, подібно до Куліша, зробив висновок, що західню цивілізацію треба запе
речити й одкинути. Обидва вони зазнали переходу від захоплення Европою до розчаруван
ня в ній. У обох однакові (соціяльні) підвалини цього розчарування. Для них спільна харак
теристика європейця як «міщанина» й європейського] життя як міщанського. Закидаючи 
Европі міщанство, Герцен, як і Куліш, обурюється власницькими тенденціями європейця... 
«Вся нравственность, — пише Герцен, — свелась на то, что неімущий должен всеми средства
ми приобретать, а имущий хранить и увеличивать свою собственность. Человек сделался, 
т[аким] о[бразом], принадлежностью собственности, а общественная жизнь свелась на не
прерывную и жестокую борьбу за средства к жизни, за то или иное социальное положение» 
(див. Н. Б е л о з е р с к и й .  Славянофилы, западники и Герцен. Вест[ник] Евр[опы]. 1898, XI, 
crop. 183-201).
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в пользу несчастных никто не думает. Раздаются голоса в книгах, 
но заглушаются множеством других голосов, а преемники святых 
Францисков отлично убаюкивают совесть богачей мистическими 
размышлениями» (Лист Плетньову, 9-го квітня 1858).

«Богач топчет бедного», ось те головне й кардинальне, що особливо вразило 
Куліша в Европі й що примусило його, резюмуючи свої вражіння од 
західньо-европейського життя, дати негативну оцінку європейській 
цивілізації. «Словом, — зазначає Куліш, — мало толку в Европей
ской цивилизации». Заходові кінець-кінцем він не сказав: так. Коли 
«уменьшение бедности, уступки со стороны счастливцев в поль
зу несчастных» є мета дальшого історичного розвитку, завдання 
дальшого людського поступу, то Західня Европа нічого або ж над
то мало зробила в цьому напрямкові. Західня цивілізація не зуміла 
розв'язати соціяльної проблеми й тому її треба, на думку Куліша, 
заперечити й одкинути.

Вражіння від соціяльного життя Европи, від західньої цивілізації, культури 
великих міст він усвідомив для себе як зайвий доказ на користь хуто
рянства. Ствердивши як тезу «мало толку в Европейской цивилиза
ции», він розв'язує соціяльну проблему в формулі антитези «міста» 
й «села». Урбаністична, велико-міська західня цивілізація — соціяльно 
шкідлива. Урбанізація соціяльного життя викликає дорожнечу, обу
мовлює розвиток економічної нерівности, розколює суспільство на 
два ворожі табори, утворює розрив з селянством. Урбанізація — фак
тор глибокої й гострої економічної й класової диференціяції. Проти
ставляючи село місту, Куліш висловлює ту думку, що місто потрібне 
для класового егоїзму європейської людини, для власника й капіта
лістичного уряду. Европа стоїть на обороні міст. «Город, — пише Ку
ліш в одному з своїх закордонних листів, — очень нравится ее эгоизму, 
это берлога, в которой богач защищен от братских притязаний бед
няка на его имущество. Правительству тоже города необходимы». 
В цій антиурбаністичній, антиевропейській і антибуржуазній тираді, 
що в ній так різко прокламує Куліш справедливість «братских при
тязаний бедняка на имущество богача», в тираді загостреній і недво
значній пізнаєш голос «братчика», кирило-методіївця... Міста треба 
знищити, бо вони мають одне призначення: захищати власників од 
злидарів, що претендують на їх власність, — тут вихідний пункт аграр
ного соціялізму Куліша. Куліш, розвиваючи свою антиурбаністичну 
соціяльну теорію, стверджує не необхідність ліберально-конституцій
них реформ, а висловлює вимогу досить крайню: треба заперечити 
те, що є захист для економічного й державно-урядового зиску. Його 
народницька соціяльна теорія — протиміська й противласницька. 
Він проти розвитку капіталістичних стосунків і за права бідняків на 
майно багачів. Питання, як «уравномерить бедность с богатством»,
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турбує його, і він пропонує розв'язання його в своєрідній формулі. 
«Словом, мало толку в Европейской цивилизации; н а д о б н о  г о 
р о д а м  р а з д р о б и т ь с я  на с е л а ,  на м ы з ы  и с'езжаться 
только в конторы, в заседания на короткое время, отнюдь не зажива
ясь в огромных скопищах многолюдства, не производя дороговизны, 
не наживая равнодушия к неимущим, не разрывая соседских связей 
с поселянами, — тогда только бедность как-нибудь уравномерилась 
бы с богатством». Заперечуючи великоміську цивілізацію капіта
лістичної Европи, Куліш на перший план висуває селянство. Про- 
тиміську теорію свою він обґрунтовує необхідністю «не розірвати 
зв'язків з селянством». Ці дві ідеї: право «бедняка на имущество бога
чей» і непорушність «зв'язків з селянством» — лягли в основу народ
ницького аграрного соціялізму Куліша1.

Як єдину панацею від усіх соціяльних злиднів, Куліш пропонує село, чи, 
навіть, і не село, а мизу, хутір. Він хтів би «оселянить» великоміську 
Европу. Европі він проповідує хуторянську Україну. Не урбанізацію 
повинен мати на оці соціяльний реформатор, а дезурбанізацію, «се- 
лянизацію», чи ж то пак фермеризацію. В українському хуторян
стві Куліш бачить ключ до розв'язання соціяльної проблеми Евро
пи. Фаланстера фур'єристичного утопічного соціялізму в Кулішевій 
уяві перероблюється в мизу, в хутір. Хутір, — ось та форма життя, 
що до неї в майбутньому прийде вселюдство. «Надобно городам 
раздробиться на села, на мызы»,— так формулює Куліш провідне 
твердження свого хуторянського, «мизного» соціялізму.

Така соціяльна теорія Куліша, своєрідна хуторянсько-народницька концеп
ція аграрного соціялізму. Але теорія завжди є тільки теорія. Які ж

1 Аналогія між Кулішем і Герценом іде далі від наведених вище подібностей. Як К[у- 
ліш], так і Г[ерцен], протиставляючи західній міській цивілізації культуру селянську й сіль
ську, висунули ідею аграрного соціялізму.

Головна причина соціяльних злиднів «в з[ападно]-е[вропейских] странах, — за Гер
ценом, — об'ясняется тем, что там главное — города, а села им подчинены: у нас же городов 
нет, потому что наш город в большинстве случаев только по названию город, а не в действи
тельности. Главное у нас села: дайте, — каже Герцен, — селам устроиться своим путем»...

Формула поступу, що її запропонував Герцен, мала в своїй основі дві ідеї: ідею 
соціялізлу й ідею національно-історичної місії. Соціялістична загально-людська тема специ
фікувалась національними особливостями даного народу. Припускалось, що людство зможе 
тільки тоді розв'язати соціяльну проблему, коли воно піде тими шляхами, що ними йде дана 
нація. «Р[усский] аграрный социализм и отвлеченный социализм Запада должны слиться; на 
пути практического] осуществления р[усский] народ указывает тот выход, которого тщетно 
ищет Запад». «На р[усской] общине Европа для Герцена отождествлялась с Россией, здесь 
зап[адная] революция и р[усское] освобод[ительное] движение сливались для него в одном 
русле, чтобы дальше течь... к новым общечеловеческим] целям». (М. Г е р ш е н з о н .  «Гер
цен и Запад». Рус[ская] Мысль, 1907. кн. Ill, crop. 148 і 149). Але коли Герцен розв'язання 
соціяльної проблеми бачив в «русской общине», то Куліш [—] в українському] хуторянстві. 
Тут між ними певне розходження в тлумаченні ідеї аграрного соціялізму.
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із неї конкретні й практичні висновки робить Куліш? Він усвідомив 
для себе, що «настоящий порядок нестерпим», що «масса людей до
пускает его покамЪсть», на деякий час, але прийде пора, коли маси 
«долее не захотят терпеть». Він визнає невідхильність революції, але 
хо[ча] революція й невідхильна, до революції, на його думку, Европі 
ще далеко. З революційних передумов він не робить революційних 
висновків. В 50-х роках, після катастрофи з «братчиками» 1847-го 
року, після переможеної, ліквідованої революції 48-го року Куліш 
опанований ліквідаторськими настроями. Ті, що проти «настоящего 
порядка вещей», повинні, на його думку, піти в підпілля. Беручи на 
увагу віддаленість того моменту, коли маси «не захотят терпеть», Ку
ліш стверджує для себе відмовлення од активної боротьби. Із думки: 
«еще далеко» він робить висновок: «забьемся в темную норку». Був
ши за кордоном, він не пробує налагодити зв'язки з революційними 
іуртками, не їде в Лондон, не шукає побачити Мадзині, Ледрю-Рол- 
лена, Гарибальді або ж Прудона. В Куліша не було темпераменту 
Бакунина, а для діяльности, подібної до ролі Герцена, в українсько
му громадсьому рухові ще не було відповідних умов і ґрунту. Час 
для Драгомановських виступів ще не прийшов.

Свою тираду проти міст і соціяльної нерівности Куліш закінчує, різко її 
обриваючи. «Довольно об этом. Лучше іулять по бульвару и любо
ваться фонтанами, потом, уставши от ходни, хорошенько наесться, 
кой-что прочесть, и так далее. Да, больше нечего делать. Человече
ство как-нибудь устроится же на будущее время, когда настоящий 
порядок вещей размучит его до нестерпимости. В наше время не 
терпят уже того, что терпели прежде; далее — не захотят терпеть 
то, что масса людей допускает покаместь, не находя выхода. И т а к ,  
з а б ь е м с я  в т е м н у ю  н о р  ку». . .  (9 квітня 1858). «Нема чого ро
бити», «треба чекати» — цей висновок типовий для ліквідаторських 
настроїв тієї доби. В листах Куліша ми маємо яскравий докумен
тальний коментар, суспільне висвітлення поширених у літературі 
50-х років образів т. зв. «лишних людей», що їх викинуто з життя, за
суджено на пасивне споглядання, не дано здійснювати надій і праг
нень, а вічно хитатись, кидаючись від однієї неможливости до другої, 
не відчуваючи під собою певного ґрунту й жадної точки опертя.

Поїздка за кордон — це своєрідний реактив: Куліш виїздить з країни еконо
мічно-відсталої, де тільки зароджуються капіталістичні стосунки, на 
Захід, в країни розвинених капіталістичних стосунків. Там, на Украї
ні, Куліш себе відчував європейцем, людиною міста. Себе, представ
ника «городового» козацтва, він протиставляв степовому низовикові, 
Шевченкові, людині анархічних, гайдамацьких інстинктів. Але тут, 
серед європейців, в галасі й грюкоті великих міст він відчув себе ху
торянином, людиною сільської закоханости. Він був європейцем
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між хуторянами і хуторянином між європейцями. На Захід він при
ніс свої хуторянські смаки й звички й західню демократію він оцінив, 
розглядаючи її критичним оком українського дрібно-помісного ху
торянина. В великих містах Европи він почув себе людиною чужою, 
людиною инших смаків, инших умов і иншого життьового темпу.

Тому зрозуміло, що після повороту з-за кордону, коли він приїхав до Мо- 
тронівки, щоб там на селі спочити від суєти й галасу великих міст, 
він, оцінюючи й рівняючи Европу й хуторянське життя, віддав пе
ревагу останньому. Його Европа і його «міськість», що нею він пи
шався перед иншими хуторянами, в порівнянні з дійсною Европою, 
з реальним європейським життям, були Европою уяви й мрії. Тіль
ки порив і недосяжна мука. Поїздка за кордон довела Кулішеві, що 
він не людина міста, що його відчування себе людиною городовою 
це не більш як романтичне Sehnsucht.

Йому було приємно повернутись до Мотронівки, спочити, не знаючи ха
пливої сіурбованости, нікуди не поспішаючись, віддаючись леда- 
цтву літніх червневих днів. 23 червня 1858 р. Куліш писав з Мотро
нівки до Плетньова в коротенькій записочці: «Пишу к Вам, почтен
нейший друг П[ётр] Александрович], для того только, чтобы Вы 
знали, где я обретаюсь. Надоело мне скитаться по чужбине, не 
принимая деятельного участия ни в каких делах. Погуляв по Швей
царии и проехав через северную Италию, мы в о з в р а т и л и с ь  
в М а л о р о с с и ю ,  л у ч ш е  к о т о р о й  д л я  х о х л а  н е л ь з я  
в ы д у м а т ь .  З д е с ь  я п р е д а л с я  н а ц и о н а л ь н о й  л е н и  
до такой степени, что даже это послание написал в два присеста». 
Нема нічого кращого від українського хутірського життя, такий за
гальний підсумок всім вражінням Куліша від закордонної його ман
дрівки. Він може мріяти про Европу, про життя великих міст, але 
в дійсності, по суті, в глибинах душі своєї він тільки дрібно-помісний 
господар, людина «глухих захолустий». «Никакая роль так не ладит
ся с моею натурою, как роль мелкопоместного пахаря». Зробитись 
самотним пасічником наприкінці днів своїх — ось те, чого він праг
не в своїх останніх думках натомленого блуканнями мандрівника: 
це єдина ясна крапка на обрії його темного й сумнівного майбут
нього. Любов до хуторянського життя він усвідомлює собі як єдину 
надію на життьовій дорозі. Певність, що він може спертися на своє 
хуторянство, найти в хуторянстві вихід з кожного краху, коли б йому 
довелося б опинитись «за бортом жизни» (вираз О. Дорошкевича), 
ця певність — джерело для Куліша спокою в боротьбі за існуван
ня. Ці думки свої Куліш висловив у листі, писаному тоді ж після 
повороту з-за кордону. Куліш, побувавши в свойому лубенському 
хуторі Зарозі-Баївщині, писав: «Я ездил для некоторых распоряже
ний в глухое захолустье, в котором есть у нас нечто в роде хуторка,
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и прожил там две недели с неграмотными, но очень милыми людь
ми, в совершенном удовольствии. Много ходил пешком, много ез
дил на тележке, уставал до изнеможения, но зато рано ложился 
спать и рано вставал, чего никак нельзя делать посреди грамотного 
населения, и видал удивительные утра пред восхождением солнца. 
Никакая роль так не ладится с моею натурою, как роль мелкопо
местного пахаря. Тут я чувствую себя вполне на своем месте; тут не 
надобно мне подыматься на ходули, напрягать способности и, так 
сказать, ставить на карту все, чем наделила меня природа. Под ста
рость я сделаюсь уединенным пасичником и скотоводом. Любовь 
к такому быту, уменье быть с людьми в таком положении, — вот что 
составляет опору моего спокойствия среди дороги зыбкой» (ЗО ве
ресня 1858. Плетньову).

Хай Куліш в залежності від тих чи инших зовнішніх умов до кінця життя 
свого хитатиметься між хуторянством, «мизним» дрібно-помісним 
господарюванням і діяльністю журналіста, людини з великого міста: 
парламентарій без парламенту, лідер без партії, громадський діяч 
без трибуни, журналіст без журналу, людина великих планів і вели
ких підприємств без матеріяльної бази, з обмеженими можливостя
ми, але він завжди віритиме, що найвища радість, приступна люди
ні, це радість піти з великого міста на хутір, до природи, в примітив 
і бачити ранок перед сходом сонця!



Куліш-хуторянин
(Теорія хуторянства і Баївщанський епізод 1853-1864)

Ми хочемо докладніш освітлити ці роки 1853-1854-й, бо саме ці роки од- 
кривають нам цілком нову й характерну сторінку в житті й особі 
Куліша. В ці роки Куліш робить першу в свойому житті спробу 
«охуторянитись». К у л і ш - х у т о р я н и н о м  — ця тема має для 
нас особливий інтерес, бо вона нам розкриє, як в умовах Мико
лаївської реакції виникла й поширилася ідея хуторянства, дасть 
нам спромогу з'ясувати деякі риси соціяльного обличчя нашого 
письменника.

Звільнившися з Тульського свого заслання, Куліш оселивсь у Петербурзі, 
сподіваючись, що зможе повернутися на ті шляхи широкої літе
ратурно-громадської діяльносте, що ними він ішов до катастрофи 
1847-го року. Та після трохи чи не трьохрічної боротьби мусів був 
він визнати, що боротися далі — несила. «Что долать, — писав він до 
свого родича Мик[оли] Дан[иловича] Білозерського про себе, — если 
онъ безсиленъ бороться съ эгоистическимъ духомъ в'Вка?». Коли не
гативна царська резолюція «не производить» (у чин) поклала кінець 
будь-яким надіям на дальший службовий рух, сподіванкам дістати 
чин («А чин, — як зазначає Куліш у своїй автобіографії, — тоді ба
гато значив», був, сказати, посвідкою громадської рівноправносте), 
підо впливом розчарування в Петербурзі й петербурзькій журна
лістській діяльності, в Куліша остаточно виникла й оформилася 
мрія про хутір. Випробувавши всі шляхи й усі можливості, що да
вало велике місто, і не завдовольнившись тим, що йому пощастило 
осяшути в Петербурзі, Куліш переніс свої надії з столиці на про
вінцію, з міста на глухе хутірське життя. «МнЪ нечего ожидать оть 
службы, къ которой я не способенъ1. У меня въ запасВ остался только 
одинъ ресурсъ — мои литературные способности. Если я тутъ ниче
го не возьму, тогда м нЪ  о с т а е т с я  т о л ь к о  з а р а б а т ы в а т ь  
с о б с т в е н н ы м и  р у к а м и  (съ неболыиимъ пособіемь головы)

1 У своїх «Листах з хутора», друкованих в «Основі», Куліш, розвиваючи філософію ху
торянства, кваліфікує «державну службу» як момент антихуторянський і антинаціональний. 
Куліш не заперечує «заможності», тільки-ж одкидає урядовство, «панування по-німецьки». 
Службу, що її вигадали німці, як засівали на Україні дворянство, вважає Куліш за зраду «про
стому хуторянству». Козак Белебень, що з його робить Куліш зразок справжнього хуторяни
на і з його поводження ідеальну норму хуторянського життя, в нарисі: «Хто такий "Хуторя
нин"?» розповідає: «Ні панотець мій, ні дід не подались у ту службу, що видумали в нас німці, 
як засівали на Вкраїні дворян. А були люди заможні, то вже не кому б і панувати по-німецьки, 
як не їм. Отже ні: зостались простими хуторянами й чесної свити з себе не скинули». (Основа. 
1861, XII, от. 123).
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кусокъ насугцнаго хлЪба и провести остатокь жизни въ чтеніи 
лучшихъ писателей. Въ Полтавской губерній находится для насъ хо
рошій кусокъ земли, который я пріобр'Ьту въ этотъ пргЬздъ, устрою 
хуторъ и заживу отшельникомъ» (Лист 9. IV. 1853).

Думка про хутір була висновком розчарування в місті, свідомости краху 
своїх службових і журналістських змаганнів, свідомости своєї безси- 
лости. Вона була висновком ліквідаторських настроїв. Розчарований 
у своїх петербурзьких спробах і досвідах, Куліш поклав зробитися 
хуторянином. Він давно вже мріяв про мирну тишу хуторянського 
життя і давно збиравсь, кинувши Блатенськ (так він, за О. М. Бодян- 
ським, називав Петербург), переїхати назавсіди на Вкраїну, щоб там 
оселитися.

«Я едва живу оть нравственной усталости», — писав Куліш 9-го травня з Пе
тербургу. «Я изнемогаю отъ срочньгхъработъ», — казав він ще раніш, 
15-го квітня. Місто стомило Куліша. Його пригноблювала боротьба 
за існування, що йому доводилося провадити в Петербурзі. «Тамъ 
я покупалъ свое существованіе цВною изнурительньгхъ трудовъ». 
Він виступає з цілою обвинувачувальною промовою проти міста 
й міського життя, де кожен ступінь треба брати з бою. Він говорить 
про вигадливість штучну й неприродню міської людини, про почут- 
тьову переобтяженість її серця й фальшиву цивілізацію. «Въ горо- 
дахъ и особенно въ большихъ городахъ, гдЬ люди оспариваютъ 
другъ у друга каждый шагь и на нЪсколькихъ квадратныхъ сажняхъ 
строять тысячи своихъ затЬй, о т р е к ш и с ь о т ъ  п р о с т о й  п р и 
р о д ы ,  вытёснивъ ее совершенно д у ш н о ю  ц и в и л и з а ц и е ю ) ,  
человЪкъ никогда не добудетъ этого ч у в с т в а и з ъ - п о д ъ  г р у з а  
разныхъ и разныхъ огцущеній, бременящихъ его сердце. А поэтому 
н е о б х о д и м о  в о з в р а щ а т ь с я  и н о г д а  къ п е р в о б ы т н о й  
д и к о с т и  и с у р о в о с т и  д у ш и ,  убЪжать хоть на краткое время

На берега пустынныхъ волнъ,
В широкошумныя дубравы».

Протест проти реакційної політики Миколаївського уряду, що його важ
кий гніт аж надто гостро відчував на собі Куліш як неблагонадій- 
на людина, що перебував під доглядом поліції, цей протест у Ку
ліша набуває не так політичних рис, як морально-філософських. 
Невдоволення з політичного ладу обертається в нашого письмен
ника на широку загальнокультурну проблему взаємовідносин місь
кої цивілізації й простої природи.

Обвинувачення проти міста в Куліша [—] це Пушкінські інвективи Алеко, 
що вже читав у свій час Чаадаєвські «Філософічні листи». Антиурба- 
ністичні, антипетербурські настрої лишаються у Куліша аполітичні.
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Тільки пізніш у «Листах з хутора» він зробить з цих настроїв широку 
громадську програму1, а тепер, року 1853-4-го, він не зв'язує своїх 
індивідуальних почуттів з подібними почуттями суспільства. Його 
taedium urbis, як воно відбилося у листах, це — його власний, осо
бистий настрій. Своє відношення до петербурзької дійсности Куліш 
формулує, не виходячи за межі твердження, типового для Гого
ля: «Городъ пошлъ». Стоячи на ґрунті цих пізніших, 30-40-х років 
ХІХ-го віку, рецепцій руссоїстських ідей, Куліш проповідує філосо
фію відходу з міста й тікання в природу, звільнення людини від ваги 
почуттів, що їх породжує велике місто, й повороту «къ первобытной 
дикости и суровости души». В місті Куліша охоплює своєрідна нос
тальгія, і він у листах своїх оповідає про те, як нудиться за природою. 
«Не умЪю Вамъ разсказать, какъ я тосковалъ по своимъ густымъ, 
широкощумнымъ дубровамъ, глядя на жидкія березы, на печальныя 
ели петербургской тундры» (1853, червня 26).

З Петербуріу року 1853-го Куліш збиравсь виїхати 20-го травня; про це спо
віщав він як О. М. Бодянського1 2, що в нього звичайно спинявсь у Мо
скві, так і тещу свою в Мотронівці3. Та виїхати 20-го не пощастило, бо 
брат Кулішевої дружини, Віктор Михайлович Білозерський, що слу
жив у Петербурзі й мав укупі з Кулішами їхати на Вкраїну, людина 
млявої та інертної вдачі, «Фабій Кунктаторъ», «колоссъ нравствен
ной инертности», як каже про нього Куліш, затримав своїми збора
ми їх від'їзд аж до 24-го4.

1 Теорії народницького хуторянства має бути присвячено окремого нариса.
2 «Мы будемъ въ Москве 20-го мая или немного раньше» (С. Петербурга 1853, мая 13). 

Кіев[ская] Стар[ина], 1897, XI, ст. 274.
3 «Мы вьгЬдемъ въ Москву 20 мая, а оттуда дней черезъ 4 или черезъ неделю, да въ 

Туле промедлимъ дня два» (1853, мая 13).
4 У «ПослЪднемь и з в Є с т іи  изъ Петербурга 1853, мая 23» Куліш писав у Мотронівку про 

цю затримку. «1853 мая 23 ПБ. Наладились было мы совсемъ выехать 21 числа, но Викторъ 
вдругь объявилъ намъ, что онъ такъ скоро не можетъ вьгЬхать и что ему необходимо обождать 
до воскресенія, то есть до 24-го. Я сперва хотЬлъ было ехать безъ него, но подумавъ, какой 
лишаюсь славы въ Малороссіи, оставивъ его на Богь зваегь какое еще время въ ПетербургЬ, 
я преодолель свое негодованіе и нетерпеливость и решился обождать до воскресенія. 
Викторъ деятельно занялся сборами въ дорогу и даже прислалъ къ намъ за двумя лишними 
сундуками. Сегодня вещи должны быть отданы нашему подрядчику, который отправить ихъ 
въ дорогу вместе съ отданными уже ему нашими вещами завтра. Мы пріехали ко Льву Семе
новичу [Кармалєєву] на прощальный обедъ и надеемся, что Викторъ отослалъ уже подряд
чику свои вещи. Ничего не бывало. Сундуки наши зеваютъ на Божій светъ пустыми своими 
утробами, а его благородіє не явилось даже къ обеду. Наконецъ возвращается часовъ въ 5, 
обедаете, курить трубку и все-таки не укладывается. Слова: «завтра чуть светъ обозъ выедетъ, 
сегодня вещи надобно взвесить и уложить въ телеги», эти слова производить на него столь
ко же действія, какъ и на мою шляпу. Онъ трактуете о постороннихъ предметахъ и какъ 
будто радуется, .что у него опять не будете времени собраться въ дорогу. Тогдая снимаю съ 
себя сюртуке, закачиваю рукава. Саша прикалываете по испански полы своего платья, и мы 
принимаемся укладывать Викторковы вещи. Савелій и саме Викторко намъ помогають.
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28-го травня Куліш писав з Москви до М. Д. Білозерського: «Въ Москві мы 
уже дня четыре. Такъ время летить и такъ весело намъ — каждому 
по своимъ причинамъ, — что не хочется выезжать, но все таки мы 
вьгВдемъ въ означенное время. Викторъ съ Над[еждой] Мих[айлов- 
ной] гостить у Сорокиныхъ; мы у Бод[янскаго]. Третьяго дня они 
обедали зд'ёсь, а вчера — мы тамъ».

Куліш з Москви виїхав у призначений день 29-го травня, та на дорозі вже коло 
Тули карета, покуплена в Москві в каретника Ілліна за дорученням 
од М. Д. Білозерського, «дала двЪ ужаснувшія насъ трещины» (лист 
з Тули 3-го червня). І Кулішеві вдвох з Вікт[ором] Михайловичем] 
довелося повернутися до Москви. Приїхали до Москви 4-го в четвер, 
і Куліш зупинивсь, як і вперше, у О. М. Бодянського (про це є за
значка в щоденникові останнього)1. Здобувши гроші за повернений 
каретникові екіпаж, Куліш з Вікт[ором] Михайловичем] виїхали 
в неділю 7-го червня до Мотронівки.

В Мотронівці Куліш спочив тижнів півтора й поїхав потім до Лубень скла
дати з М. Т. Симоновим умову про купівлю в нього хутора* 1 2. Про пе- 
респрави з Симоновим ми довідуємося з Кулішевого листа, писано
го 26-го червня р. 1853-го до Вікт[ора] Михайловича] Б[ілозерсько] 
го. «ДВла по покупке имЪшя задержали насъ долЪе, нежели мы 
предполагали и еще задержать съ недЬлю. Мы, до совершенія куп
чей, заключили гербовый договоръ, по которому я получу право 
распоряжаться своимъ прюбрЪтешемъ. Купчей же теперь, по нЬко- 
торымъ обстоятельствамъ заключить нельзя или по крайней мЪрЪ 
весьма было бы затруднительно».

Про свою купівлю Куліш у листі до О. М. Бодянського подає нам такі цікаві 
подробиці: «Хуторъ я купилъ въ 30 верстахъ отъ Лубенъ, близъ села 
Оржицы... ВЪрно, Вы интересуетесь знать, что за хуторъ 80 десятинъ 
земли степной пахотной и 40 подъ усадьбою, подъ низменнымъ 
покосомъ и лЪсомъ. Всё въ одномъ отрубномъ кус кВ. Что касается

Надя бичуетъ братца сарказмами, которые тотъ принимаетъ съ невозмутимой веселостью 
ребенка. Въ одинъ чась я нагрузилъ два сундука и ящикъ вавилонскою смВсью вещей. Са- 
велій, подстрекаемый много, мигомъ завернулъ ихъ въ рогожки и перевязалъ веревками, 
я надписалъ нумера и вензельныя буквы, велЪлъ нанять извозчика, взялъ у Викторки Ю р. 
для подрядчика, и вещи двинулись изъ того дома, изъ котораго, повидимому, имъ никогда 
не суждено было двигаться.

1 Сборникъ Об[щест]ва Люб[ителей] рус[ской] слов[есности]. Москва. 1891, ст. 114.
2 «Отдохнувъ дома недВли полторы, я пустился въ Полтавскую губернію для покупки 

себе хутора». До О. М. Бодянського. 1853, 25 липня. Кіев[ская] Стар[ина], 1897. XI, ст. 275). 
В листі від 23 червня, напередодні від'їзду до Лубень, писав Куліш до М. Д. Б[ілозерсько] 
го, що, поспішаючи їхати, він не зможе його зачекати. «Ещё изъ Петербурга я условился 
съехаться съ однимъ знакомымъ для переговоровъ о покупкВ у него им'Вньица, которое онъ 
долженъ сперва намъ лично показать. Поэтому никакъ не могь дождаться я Вась, добр'Вйшій 
Николай Даниловичъ, чтобы изустно благодарить Вась за всВ оказанныя намъ одолженія». 
(Мотроновка, іюня 23 1853).

sH? Куліш-хуторянин 211



до платьі, то о ней не для чего упоминать, потому что это купле
но у чоловіка весьма близкаго, для котораго важнее было услужить 
мне, нежели сбыть съ рукъ землю1. Про те, що маєток покупив він не
дорого, про це писав Куліш теж і до Вікт[ора] Михайловича] Б[іло- 
зерсько]го: «Покупка наша обошлась намъ, по здешней ценности 
земель, не дорого, потому что пахотный черноземъ превосходенъ; 
его считается 80 десятинъ, а сверхъ чернозема ещё десятинъ 40 сено- 
косовъ и лесу, да большой запущенный садъ; всего десятинъ 120. 
Лесь же ценится здесь очень дорого. Съ купчею имЄніє будетъ намъ 
стоить около 2600 руб. сер[ебром] или немного более. Да на по
стройку домика и прочаго надобно приготовить столько же. Ког
да мы приведёмъ людей и всё устроимъ, тогда оно будеть довольно 
ценно» (Лубны. 1853, іюня 26).

Купчої одразу не можна було скласти, й треба було деякий час зачекати. 
Отож Куліш із дружиною вирішили з Лубень поїхати тимчасом до 
Максимовича на Михайлову Гору, а так само завітати й у Мошни, 
щоб подивитися на парк кн. Воронцова, що його описав був М. Гра- 
бовський у статті [в] Кулішевім перекладі з польської мови для 
«Современника». «Въ ожиданіи исполнения судебныхъ формъ, — 
писав Куліш Д о  Вік[тора] Михайловича] Б[ілозерсько]го 26 черв
ня, — мы поедемъ на Михайлову Гору и въ паркь князя Воронцо
ва, о которомъ Вы можете прочитать въ 4 № Современника статью 
Грабовскаго»1 2.

По дорозі з Лубень до Дніпра, їхавши на Михайлову Г ору, Куліш з дружиною 
звернули вбік, щоб оглянути свій хутір Заріг... «Мы направили свой 
путь несколько въ сторону, чтобы о т д о х н у т ь  на с о б с т в е н н о й  
з е мл ' Ь ,  въ хуторе Зароге. Подъ именемъ хутора разумеется здесь 
рядь козацкихь поселеній вдоль речки, которая, высыхая, мало-по
малу превратилась въ сенокосы, въ огромные плавы камыша и порос
ла ольховымъ лесомъ. Къ ней примыкаеть и напгь «грунтъ», отделен
ный оть принадлежащей намъ степи только дорогой. Грунтъ этотъ 

; представляетъ приречную возвышенность, покрытую заглохшимъ 
садомъ. Между глухими вишнями, сливами, яблонями и грушами 
возвышаются кое-где старые дубы и серебристая тополи вместе съ 
другими лесными деревьями. Сажать здесь нетъ надобности: для 
этихъ деревьевъ топоръ будетъ самымъ благодетельнымъ оруді- 
емъ; они глохнуть и вытягиваются въ высоту отъ страшной, почти

1 «Хуторъ Мотроновка подъ Борзною, 25 іюля 1853». Кіев[ская] Стар[ина], 1897, т. LIX. 
кн. XI, crop. 275.

2 «Мы Ъдемъ даліе на югъ, чтобы видЪть Михайлову гору и Мошенскій паркъ князя 
Воронцова. Не пеняйте на насъ за долгое отсутсгвіе. Нами управляють не одни художествен- 
ныя побужденія, но объ этомъ лучше разскажемъ на словахъ» (Лист до М. Д. Б[ілозерсько]го, 
26. VI. 53).
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непроходимой іустотьі. Впрочемъ, средина грунта, занятая некогда 
жилыми строениями, представляеть открытый холмъ, съ котора- 
го откроется въ свое время видъ на камыши несуществующей болЪе 
рЪчки и на л'Ьсъ, восходящій за нею по отклону степи. Все это выЪстЪ 
составляетъ не меигЬе шести десятинъ земли, предназначенной для 
усадьбы. К р у  го м ъ  п у с т ы н я  і б е з м о л в і е »  (4 V. II. 53).

Куліш, як завсіди, формулує й резонує. Він завсіди трохи резонер і в йому 
є щось від філософічного Стародума. Ввесь зміст своєї душі він пе
реклав би в формули й розклав би по поличках, коли б певен був, 
що зможе заспокоїти своїх «демонів», не бути тим «гарячим» Кулі- 
шем, що ним він завсіди був, завсіди порушуючи й руйнуючи точ
ність своїх попередніх розрахунків і викладок. Червень-липень 53-го 
року сформуловано у нього в формулі: «В'Ьдь это чудное состояніе 
души — не ж е л а т ь  н и ч е г о » .  Вирвавшись з Петербургу, приї
хавши на Україну, Куліш весь віддався спокоєві, що огорнув його на- 
томлену душу. Свою заспокоєність, свій спочинок він хоче укласти 
в те, що казали давні античні ще мислителі про спокій, про атарак
сію, про відсутність і обмеження бажань та потреб як джерело щас
тя, про чисте й просте почуття буття як здійснення вищої радости, 
приступної для людини. З великим захопленням Куліш описує це 
становище відходу з життя в споглядання природи й забуття, солод
кість заспокоєння од сердечної боротьби, в злитті з природою, коли 
нічого не бажаєш, нічого не пам'ятаєш, ні про що не жалуєш, коли 
лишається тільки чисте просте почуття бування. «А что за чудный 
климать въ этой стороні. ЗдВшній воздухъ имЪеть въ себъ что-то 
подобное пушкинскому "ключу забвенія", который

слаще всВхъ жаръ сердца утолить.

Ъдешь степью по дорогВ, ровной какъ столъ, дышишь полною грудью, до
верчиво дышишь, и — н и ч е г о  не ж е л а е ш ь ,  чувствуешь толь
ко, что ж и з н ь ,  т о  е с т ь  п р о с т о е  о щ у щ е н і е  б ь і т і я  [—] 
драгоц'ВштЬйшій даръ ПровидВнія, и с т о ч н и к ъ  в с Ъ х ъ  р а д о с 
т е й ,  всёхъ поэтическихъ движеній сердца. Это сознаешь постоян
но, подъ влiянieмъ живительнаго движенія степного воздуха и п о - 
л н а г о  п р о и з в о л а  въ с в о и х ъ  д Ъ й с т в и я х ъ »  (Лубны. 
26 іюня. 1853)* 1.

1 Злитися з природою це — забути все, віддатися забуттю, відмовитися од свідомости. 
Аналогічну концепцію злиття з природою, як забуття й заглиблення в підсвідоме, знаходи
мо в молодого Л. Толстого. «Ему, как раньше Оленину, все-таки природою по настояще
му кажется больше всего внешнеприродное — и в первой линии, значит, л е т а р г и ч е с 
кий с о н  с о з н а н и я .  Его письма к гр. А. А. Толстой неопровержимо доказывают это.
1 мая 1857 г. после особенно удачной прогулки (в Савойе) он пишет: «Природа больше всего
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Тут, у Лубенському степовому хуторі, знайшов Куліш усю повноту здійснення 
пустинної безмовности: «Кругомъ пустыня и безмолвіе. ЗдЪсь можно 
задуматься глубоко — ничто не помЪшаеть. Ъдемъ дал'Ве десять, двад
цать, пятьдесять версть — только н е б о  да  з е м л я »  (4. VII. 53).

Що далі в степ, то «еще миніатюрнБе дЬлаются слЪды человеческой 
деятельности въ этомъ, можно сказать, необитаемомъ краю».

Мандрівку на хутір Заріг Куліш називає «путешествіеме въ обетованную 
землю». Обітованою землею став для нього «смиренный пахарскій 
хуторъ»1 з «хорошимъ чернозёмомъ и сенокосомъ», з борщем, ва
рениками й наливками, з ледачим, млявим життям, що тягнеться

дает это высшее наслаждение — з а б в е н и е  с в о е й  несносной п е р с о н ы . Не слышишь, 
как живешь, нет ни прошедшего, ни будущего, только одно настоящее как клубок плавно 
разматывается и исчезаегь». М . Г е р ш е н з о н .  Мечта и мысль Тургенева, 1919, ст. 139.

1 Мрія про хутір у Куліша це — відгомін романтичної теми «острова», що її ми зна
ходимо трохи не в усіх російських і зах[ідньо]-евр[опейських] поетів 20-30-х років, відгомін 
твердження, що «тамъ за далью непогоды есть блаженная страна». Підо впливом цієї те
ми: «Острова блаженныхъ», — Куліш двічі розвинув її, спочатку в «Чорній Раді» (І редакція,
в «Москвитянині» в описі Череваневого хутора), а, по-друге, в «Олексії Однорозі», де цілу час
тину присвятив Куліш оповіданню про «чудный островъ, гдЪ всё такь мирно и спокойно, тог
да какъ кругомъ земля кипить бЪдами». («Современникъ», 1853, кн. I, ст. 10). Первісну єдність
з природою порушено, втрачено щастя внутрішньої цільности; місце гармонії заступила 
дизгармонійність. Проте, зустріч з природою повертає людині все, що вона втратила колись, 
«отрекшись отъ простой природы». Тільки перед лицем природи, зливаючись з природою, 
відмовляючись од бажань, людина, за Кулішем, живе живим, здоровим, красивим натураль
ним життям. В степу, в селі й на хуторах, де тільки небо та земля, люди живуть так, як живе 
природа. Прекрасне — все природне, що не виходить за межі натурального й стихійного, 
простого, чистого почуття буття. Треба одкинути цивілізацію міст і знайти щастя в повороті
до первісного.

Такі самі думки за той-таки час висловлював Л. Толстой. «Много раз и в повестях, 
и в письмах своих за этот период 1855-62 Толстой высказывает мысль, что здорова и пре
красна человеческая жизнь может быть только тогда, когда она протекает — не то, что в со
гласии с природой, — надо больше сказать: в самых недрах природы в совершенном слия
нии с нею. Оленина научил этому Кавказ; он увидел здесь людей, живущих так, как живёт 
природа; никакихъ условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, 
траве,* 1 * з * 5 зверю, дереву. Других законов у них нет. И от того люди эти, в сравнении с ним са
мим, казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно 
и грустно за себя. Такова была мысль самого Толстого, вернее, один ряд его мыслей. И он, 
весною 1858 г., глядя, как все кругом распускается, мечтает о том, чтобы и самому расцвести 
и отныне просто, спокойно и радостно расти на свете Божьем». 11-е письмо к гр. А. А. Тол
стой). И разве не онъ в эти годы совершенно по-оленински возводит в перл создания ес
тественность в человеке? Для него нормальны и прекрасны — всё первобытное, стихийное, 
и прежде всего — отсутствие рефлексии, прекрасны Брошка, Лукашка и Марьяна, прекрасен 
Турбин-отец в «Двух гусарах», прекрасно умирает дерево, и почти так же прекрасно умирает 
мужик, ещё мало выделившийся из природы; прекрасен даже Поликушка. За чем же стало 
дело? Ежели и счастье, и красота — в естественном, то откинь от себя культуру — «и ринься, 
бодрый, самовластный, в сей животворный океан». Толстой тогда, в конце 50-х годов, любил 
веснами твердить про себя эти строки Тютчева». (М. Гершензон. Л. Н. Толстой в 1855-1862 гг. 
Мечта и мысль Тургенева, М. 1919, ст. 136). Ця тотожність показує нам, що Кулішеві думки 
були типові для 50-х років.
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поволі в байдужій незворушеності. В Куліші прокинувсь «ледачий 
хохол». Благодатна степова Лубенщина влітку року 53-го в мрійній 
уяві Кулішевій здалася йому щасливою країною ідилічних ледачих 
хуторян: «їсти лежачи» він хтів би до кінця днів своїх. В листі 26-го 
червня Куліш писав до Мик[оли] Дан[иловича] Білозерського: «Глав
ная ц'Ьль нашей поїздки достигнута, или, по крайней ыЪр% можетъ 
считаться достигнутою: обетованная земля отыскана. Теперь мы 
обеспечены навсегда борщемъ, варениками и другими предметами 
первой потребности. Что жъ еще желать ленивому хохлу? Наша по
словица гласить: «Колы бъ хлЪбъ та одежа, то ивъ би козакъ лежа». 
Я такъ и намЪренъ дЪлать до конца своей жизни, если только мой 
демонъ оставить меня въ покоЪ».

Хутір зробивсь його остаточною метою. Хутір обіцяв йому «независимый 
кусокъ хл'Вба» (6. VI. 53) і радість того, що «можетъ онъ Ъсть собствен
ные вареники и пить собственные наливки» (26. VI. 53). «Власні ва
реники», як вираз хутірського життя, о цій порі, коли Куліш хтів 
зробитися дрібним поміщиком у глухому степу, були для нього ме
жею мрії. В ньому прокинулися давніші нахили й звички, що він їх 
оспадкував був од своїх батьків, містечкових на Сіверщині заможних 
козаків, нахили, притлумлені роками вчителювання, служби й літе
ратурної праці. Тепер йому захтілося піти від міського життя, від 
ускладнености урбаністичних відношень, що їх вагу в великому місті 
почував на собі Куліш, і повернутися до хутірського натурального 
господарства, де все своє, де — так здавалося йому року 1853-го — 
немає боротьби і панує бажаний соціяльний спокій загального 
вдоволення, де, хоч і є деякі контрасти злиднів і багатства, та вони 
тільки потрібний аксесуар, що відтіняв картину суспільної ідилії. 

Куліш у захваті від «безпечной неправильной жизни на распашку». Його ва
блять «захолустія, сь которыми не въ силахь справиться порядокъ». 
Йому подобається «дикій безпорядокь» ліній. Коли наприкінці 
червня приїхав Куліш до Лубень, він захопивсь містом, власне не 
містом, — він ненавидить тривіяльну зовнішність, властиву для міс
та з базаром, аптекою то-що, а міськими околицями, там де місто 
переходить у село, в хуторі. Він складає патетичну поему, описуючп 
«захолусні околиці провінціяльного повітового міста». «Собствен
но городъ, — пише Куліш 26-го червня з Лубень,— то есть главныя 
улицы въ Лубнахъ, съ базаромъ, аптекою и проч., им'Вютъ пошлую 
наружность1, но лишь своротите въ сторону, въ тЬ улицы или, лучше

1 Описуючи Черкаси, Куліш так схарактеризував їх: «Относительно населены 
и устройства домовъ и улицъ, это такой же городъ, какъ и все уЪздные города въ Малороссіи. 
ТЬ ж еусилія человека в ы т е с н и т ь  у к р а ш е н і я  п р и р о д ы ,  нич'Вмъ не замЪнивъ ихъ; 
та же д и с г а р м о н і я  въ б ы т у  высшаго сословія и удаленіе отъ сельской простоты низ- 
шаго; та же архитектура домовъ, занимающая у р о д л и в у ю  средину между національною
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сказать, захолустья, съ которыми порядокъ не въ силахь справить
ся, вамъ представится множество самыхъ романтическихъ скатовъ, 
съ живописными мазанками, съ природными рощами и, кажет
ся, также природными садами, перелазами, и все это поделено на 
такіе картинные планы, которыхъ никогда не выдумать воображе
нью художника. Для меня — всего пленительнее здЬсь этотъ дикій 
безпорядокъ линій, эта безпечная, неправильная жизнь на рас
пашку, это страшное смЪшеше грязнаго и убогаго съ роскошнымъ 
и блистающимъ. Кажется, эти мягкіе клёны не горели бы такъ ярко 
на солнц'Ь вдоль сгВны богатаго дома, какъ надъ ветхимъ колодцемъ 
съ потемнЬвшимъ кривымъ корытомъ, у котораго толпятся коровы 
и босые, въ лохмотьяхъ пастухи».

Тут, у цьому романтичному культі безладдя й «провинщальныхъ захолус- 
тій» розкривається душа поетова. Цитатою з Пушкіна він з'ясовує 
неминучу потребу для себе, як для поета, піти у природу, самоту 
й ледацтво. « У б і г а т ь »  — «для меня это составляеть насущную 
потребность жизни». Поет повинен зробити з утечі модус свого жит
тя; тікання для нього — потреба життя. Поет живе утечею і в утечах, 
утечею в примітив, в природу, в первісну й дику суворість. 

«Необходимо, — проповідує Куліш своє естетичне вчення, — возвращать
ся иногда къ первобытной дикости и суровости души, убегать хоть 
на краткое время "на берега пустынныхъ волнъ въ широкошумныя 
дубравы"... Насколько я поэтъ, настолько и для меня это составляеть 
насущную потребность жизни».

Коли Куліш року 1853-го проголошує: «необходимо возвращаться» і за гас
ло своє обирає «первобытную дикость», то його прагнення «пусти
ні» й природности дуже різко відрізняється од відповідних росій
сько-європейських сучасних і попередніх течій.

Хоч у його словах ми більш ніж виразно почуваємо безпосередній відго
мін Алеківських тирад, і Куліш, як ми бачили, навіть цитує Пушкі
на, проте «берега пустынныхъ волнъ» и «широкошумныя дубравы» 
в Куліша, живовидячки, не ті, що на них тікав Пушкін. По-перше, 
Куліш українізує руссоїстську доктрину про поворот до первісної 
дикої природи. Українську її локалізованість він зазначає досить ви
разно: «Я упоенгь до пресьіщенія шумомъ украинскихъ дубровъ». 
Приїхавши на Дніпрові береги, він звідтіля писав: «ДнЬпръ для 
меня кажется чЪмъ-то священнымъ и возбуждаетъ во мнЬ чувство 
близкое къ фетишизму. Причина понятна» (4. VII. 53).

хатою и иноземнымъ стилемъ постройки» (Записки о Ю[жной] Руси, 1856, т. I, ст. 236). «Об
щее впечатл'Ьніе», за Кулішем, це вражіння «пошлости, безцв'Ьтности и безхарактерности 
Малороссійскаго населенія уЬздныхъ городовъ» (ст. 237). Розвиток міського життя робить 
людину «пошлою», а форми її життя «уродливыми» й ненатуральними, неприродніми.
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Проповідь утечі, відмовлення од бажань, тема «пустині» й природи, завдо- 
волення малим, — все це не нове у Куліша; воно властиве для кожно
го романтика й неоромантика і взагалі для романтичного світогляду. 
Тема «утечі» в основі своїй — містична й філософічна. На україн
ському ґрунті цю тему в її чистому вигляді, в аскетично-платонічно- 
му формулуванні висловив і розвинув Сковорода. В особах Куліша 
й Сковороди ми на українському ґрунті знаходимо двоє протилеж
них толкуваннів тієї самої доктрини. Романтик Куліш живе в оточен
ні тих самих ідей, як і преромантик Сковорода, проте різні соціяльні 
умови спричинилися до того, що ми маємо в даному разі двох анти
подів. У тотожні ідеї вкладено протилежний соціяльний зміст.

У Сковороди це проповідь дикої ізольованої самоти, одірваности од зем
лі, повної на землі невпорядкованости, повсякчасного мандрування. 
Куліш зберегає ту саму тему, той самий зміст, тільки тему «пустині», 
«самоти», «природи» зв'язує з темою хуторянського життя. У Кулі
ша це проповідь хуторянства, тікання не в ліси, не в самоту пустин
них степових шляхів, а на маленький хутір, у господарство, пропо
відь дрібно-маєткових, дрібно-власницьких інстинктів. Сковорода 
шукав незалежности в запереченні власности й ствердженні ідеї 
спільности; Куліш теж шукає незалежности, проте знаходить її не 
в негатизацїї, а в ствердженні власности, в ствердженні хутірського 
дрібно-кріпацького господарства.

Коли Куліш пише: «необходимо возвращаться иногда къ первобытной ди
кости», то ця проповідь первісної дикости — це в нього проповідь 
хуторянства. Коли він казав про потребу для поета тікати, то ці втечі 
в природу й самоту були для нього втечами в хутірське життя. Хутір
ське життя Куліш робить джерелом «всВхъ поэтическихъ движеній 
сердца», воно, запевняє Куліш, — вираз найістотніших потреб по
етової душі. Поет, на його думку, повинен бути хуторянином, — ось 
головна теза, чим відрізняється Куліш од своїх попередників. Дже
рело його наукових і літературних студій, як каже він сам, «была чис
тая любовь къ человеку, къ его простой сельской жизни» (3[аписки] 
о Ю[жной] Р[уси], т. I, 234). «Мн£ нужно было, — з'ясовує Куліш 
мету своїх студій 40-50-х р., — видЬть постановку сельской жизни 
на театрі природы»1. Надзвичайно цікава ця Кулішева філософія 
хуторянського життя, його своєрідна хуторянська рецепція руссо- 
їзму, ускладнена як особистими прикметами Кулішевого життя,

1 Головна теза Кулішевої ідеології — «Простий люд варт, щоб ми його образу подо- 
билися» (Листи з хутора. «Основа». 1861, XII, ст. 127). Кулішеве народництво, чи, краще ска
зати, народницьке його хуторянство було проповіддю правдивого серця: природня простота 
(проста природа) дає людині чисте серце... «Ніяка наука такого правдивого серця не дасть, 
як у нашого доброго селянина або хуторянина. Наукою ми тільки розуму собі прибільшує
мо» (ст. 127).
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так і загальним характером і відмінами українського громадського 
життя й руху 50-х років. Проповідь хуторянства як панацеї од усіх 
лих міського життя, надзвичайно симптоматична для Куліша і для 
українських після-кирило-методіївських народницьких суспільних 
настроїв. Навряд щоб в історії романтичного світогляду ми стрі
ли в будь-кого иншого отаке своєрідне, як у Куліша, хуторянське 
засвоєння теми втечі, пустині, відмовлення й природи. Ці ідеї сти
лізує він у дусі 50-х років, вони робляться наскрізь просякнуті мане
рою мислення українця з тієї доби, дрібного поміщика, що стоїть на 
межі міського різночинства, вже зв'язаний із містом, тільки ж зара
зом не остаточно ще розірвав з селом і землею.

50-ті роки були роки, коли почало розвиватися міське життя, коли гаряч
кова мрія про «мільйон» захоплювала не тільки крамарів та про
мисловців, ба й різночинську інтелігенцію. Радикал із різночинців, 
що найкраще для 50-х років, надто для першої половини 50-х років, 
репрезентований в особі Некрасова, з'єднував у собі заразом, з одно
го боку, цей народницький різночинський радикалізм, а з другого 
боку, прагнення капіталу й аристократичні смаки справжнього ес
тета й сноба.

Так само й Куліш, напіврізночинець, напівдрібно-маєтковий дворянин 
з підозрілим, правда, дворянством — швидше різночинець, аніж 
«потомственный дворянинъ», культивував у собі переконання пев
ного народовця і вкупі з тим нахили естета, мрію про незалежний 
у 100.000 капітал. Куліш, «привязанный къ изящному и поэтичес
кому», повинен був чогось ще, «кромЪ эстетическихь впечатл'Ьній», 
шукати, віддавати переваїу холодним розрахункам. «Такь то я, — 
писав він, — при всей привязанности къ изящному и поэтическому, 
долженъ иногда отдавать преимущество холодной рассчетливости».

Переваїу тверезим розрахункам довелося віддати й купуючи ґрунти на 
Вкраїні. Власне кажучи, Куліш зовсім не мріяв про «смиренный па- 
харскій хуторъ», чорноземлю, сінокоси та вареники; він мріяв про 
італійську віллу на Дніпровому березі та про стотисячний капітал, 
вкладений до банку. Куліш хтів покупити собі в Максимовича Ми
хайлову гору, що вабила його красою крайовиду, та від цієї думки 
довелося відмовитися, бо Михайлова гора («живописныя Балясы») 
відбирала б тільки гроші і опріч естетичних вражінь не давала б ні
чого. Треба було «хорошій черноземъ сь сЬнокосомъ предпочесть 
живописнымъ, но голоднымъ Балясамъ» (26. VI. 53). Мрія про хутір 
на Лубенщині, ідеалізація дрібно-маєткового побуту в глухому степу 
були висновком з матеріяльних обставин, наслідок неможливости 
здійснити великовласницьку мрію про італійську віллу. На втікання 
до дрібно-кріпацького хутірського господарювання Куліш дививсь, 
кінець-кінцем, як на «опусканіе». До «хутора» треба «спускаться».
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«Я долженъ, — каже письменник, — спуститься до смиреннаго па- 
харскаго хутора».

Всі Кулішеві міркування про матеріяльну обумовленість хугорної мрії його 
викладено в листі з Лубень від 26-го червня р. 1853-го. У цьому листі 
до Мик[оли] Дан[иловича] Б[ілозерсько]го Куліш писав: «Жаль мне 
расстаться съ Михайловой горой, но она только бы брала отъ насъ 
деньги, а намъ ничего кроме эстетическихъ впечатленій не достав
ляла. Здесь же (на хуторі Зарозі) мы будемъ иметь независимый 
кусокъ хлеба. Так-то я, при всей привязанности къ изящному, дол
женъ отдавать преимущество холодной расчетливости, и хорошій 
черноземъ съ покосомъ и лесомъ предпочесть живописнымъ, но го- 
лоднымъ Балясамъ. Будь у меня сто тысячъ въ кармане, я бы полови
ну положилъ въ банкъ, а на другую построилъ себе на Михайловой 
горе итальянскую виллу, но какъ такого количества денегъ> волею 
судебъ, въ моемъ кармане не обретается, то я долженъ спуститься до 
смиреннаго пахарскаго хутора и радоваться, что могу есть собствен
ные вареники и пить собственньгя наливки. Изящное же отъ насъ не 
уйдетъ: мы его отыщемъ и за тридевять земель и розьмемъ съ него 
свою взятку, какъ пчела съ цветка».

4-го липня Куліш ще був на Михайловій горі, звідсіля він поїхав знов до Лу
бень, і залишивсь тут на два дні, «делъ ради судебньгхь»1; 11-го лип
ня Куліш вже з свого «путешествія въ обетованную землю» повер
нувсь до Мотронівки1 2 й просидів там два місяці (липень і серпень) 
до вересня.

Перебуваючи в Мотронівці, Куліш листувавсь із О. М. Бодянським, із Ми- 
к[олого] Мих[ихайловичем] Білозерським про археографічні його 
й етнографічні праці та досліди, їздив до Мик[оли] Дан[иловича] 
Білозерського на хутір Миколаїв. Иноді їздив гостювати до сусідніх 
поміщиків, як от до Соханських у Кулошевку, «запоемъ читалъ». 
«Я все эти дни запоемъ читаю. Въ Мотроновке мне очень покой
но, и я такъ доволенъ своимъ помещешемъ, какъ только Вы могли 
этого желать» (ЗО. VII. 53. М. Д. Білозерському). Вдоволений, що його 
«мысль нашла на родине живое сочувствіе и что ее принялись осу
ществлять — и осуществили — съ любовью», Куліш остаточно за
сів за наукову працю, збирав етнографічні матеріяли, розшукував 
пам'ятки українського письменства, працював над біографією Гого
ля. Віддавшись праці над Гоголем, Куліш годі їздити по гостях. 26-го

1 «Опоздалъ я съ этимъ письмомъ», — писав Куліш до М. Д. Білозерського 4-го липня 
з Михайлової гори: «оно можегь пріехать въ Борзну въ одно время со мною»... В кінці Куліш 
додав: «Начато надь ДнЪпромъ, а кончено или прервано на возвратномъ пути въ Лубнахъ, 
где мы остаемся еще двое сутки, дЬлъ ради судебныхъ».

2 Див. лист до М. Д. Б[ілозерсько]го: «Мотроновка, 12 іюля 1853. Возвратясь вчера изъ 
своего путешествія въ обетованную землю, мы не нашли ни Машеньки, ни Викторка».
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серпня 1853-го р. він писав до М. Д. Білозерського: «Приглашеніе оть 
А. В. получено. Машенька сь Викторомъ не могли отложить поездки 
къ МатюноцкВ. Я радъ остаться сегодня дома, потому что меня силь
но занимаеть біографія Гоголя и пределы ея раздвигаются все бол'Ве 
и бол'Ье. А дамы — откровенно сказать — думають, что знакомство 
съ Вами будеть для нихъ только лишнею тягостью въ Петербурге. 
Если можете выбрать пять минуть свободы отъ обязанностей го
степриимства, то потрудитесь вручить сему посланцу 1. Родослов
ную Гоголя. 2. Арабески. 3. Вечера на хутора. 4. Письмо Булгарина. 
5. Мою поэму. Бодянскій между прочимъ пишетъ: «Рудого Панька 
(т. е. 5 главъ М[ертвых] Душъ) и доси не маю у себе. Усе то розъиха- 
лось, а мыни як знаете, не можно було никуды зъ хаты. Але черезъ 
тыждень почнуть збырацця. Тоди й тестаментъ его перешлю Вамъ 
зъ другыми его цяцькамы».

Тоді-таки ще влітку, повернувшись до Мотронівки, Куліш починає дбати 
про живий і мертвий інвентар, про меблі для Баївщини, Зарога теж. 
В господарчих справах допомагає йому Мик[ола] Дан[илович] Бі- 
лозерський, що до нього він раз-у-раз і вдається1. Надто турбувавсь 
був під цей час Куліш купівлею волів. Про це він прохав Миколу 
Даниловича і в листі до нього писав: «Воловъ сделайте одолженіе 
прикажите купить. Надобно покупать весьма хорошихъ по моло
дости и по росту, 50 р[ублей] сер[ебром] весьма можно заплатить, 
даже и 60 (если бъ ужъ были очень хороши)»1 2. На початку верес
ня Куліш їздив на воловий ярмарок до Івангорода. Там він під час 
ярмарку, од ярмаркових кобзарів збиравсь теж записати, коли по
щастить, скількись дум. «1-го сентября будеть въ Ивань-городе во
ловая ярмарка. Я хочу самъ туда отправиться за волами; но меня 
больше привлекаетъ туда надежда встретить какого-нибудь барда, 
который spiewak niestety, spiewac nie ma komu. Славится ли эта яр
марка сборомъ старцев? Впрочемъ, если бы Ваши хозяйственная 
надобности совпали съ моими, то я бы очень былъ Вамъ обязанъ за 
распоряженіе купить воловъ. Замешкался я съ своею экспедищею 
въ Обетованную землю (домашнее имя хутора)»3. Кулішеві пощас
тило записати чимало дум, що з них деякі були зовсім невідомі,

1 30-го липня 1858 р. Куліш прохав М. Д. Б[ілозерсько]го, щоб прислав йому стола: 
«Онъ не будеть у меня лишнимъ и въ Мотроновке, откуда кое-что вышлется въ обетованную 
землю въ сентябре при переселеній Семена съ захребетниками»». 28 серпня Куліш дякував 
М[иколі] Д[анилови]чу за стіл: «Очень благодаренъ Вамъ за последнее слово Гоголя, пріехав- 
шее на возе, который составить закладной камень моего хозяйства. Прекрасный возъ, только 
кривобокій, но этоть недостатокь мы исправимъ домашними средствами. Отъ души благо
дарю Вась захлопоты. Половыхъ еще не видали. Сейчасъ идемъ сами къ Шаповаленку».

2 Серпня 12,1853, Мотронівка до М. Д. Білозерського.
3 Серпня 26,1853, Мотронівка. Те-ж.
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про що він і писав 18-го вересня з Мотронівки до О. М. Боннсько
го: «На дняхъ я ездилъ въ Сосницкій уездъ и записалъ 12 большихъ 
думъ, изъ которыхъ нЬкоторыя (о Хмельницкомъ, о гетман^ ХвеСЬК'Ё, 
Кганж'Ь Андыбере и пр.) совершенно новыя» (18. IX. 53. Мотронівка). 

В цьому-таки листі Куліш сповіщав, що він днів через 3-4 поїде на свій Лу
бенський хутір, з тим, що, повернувшись звідтіль, числа 14-го жов
тня має бути в Москві. «Черезъ 3 или 4 дня я Ъду въ свой хуторъ 
и буду непременно у Вашего брата. Оттуда ворочусь не раньше 10, 
следовательно въ МосквЪ буду около 14»1.

Спочатку Куліш має намір зимувати в Мотронівці, принаймні він так пи
сав 13-го липня1 2, та вже за два тижні після цього він остаточно схи
ляється до думки зимувати в Петербурзі3.

Мандрівка до Петербургу мала свою спеціальну мету: зібрати там гроші на 
встаткування хутора. ;

Побувавши наприкінці вересня на своєму хуторі, куди він їздив, щоб роз
почати будівельні роботи й підготувати все для остаточного переїз
ду сюди навесні 1854-го року, Куліш з Мотронівки в середині жовтня 
рушив до Петербургу.

Ми не знаємо точно, коли саме Куліш приїхав до Петербургу, тільки ж 
23-го жовтня він там уже був. Служба в Департаменті Сільського 
Господарства не зв'язувала Куліша жадними термінами й певними 
обов'язками. Вона йому нічого не давала, дак зате-ж нічого од нього 
й не вимагала. Куліш, почуваючи, що до служби він нездібний, і не 
сподіваючись зробити бюрократичної кар'єри, як людина політич
но неблагонадійна в минулому, не так, власне кажучи, служив, як 
просто вважавсь був при Департаменті. Отож, дарма що він і дуже 
спізнивсь був повернутися до Петербургу, проте з начальством жад
них непорозуміннів у нього не вийшло. Він писав до Вікт[ора] Ми
хайловича] Білозерського: «Съ начальствомъ я разделался за свого

1 Кіев[ская] Стар[ина]. 1897. XI, ст. 278.
2 «Осенью уЪдемъ туда (на хутір Заріг) на время для перваго устройства, а зимовать 

будемъ въ МотроновкВ. НамЪренъ съездить съ Викторомъ въ Кіевь и быть въ Чернигов^, но 
какъ скоро еще неизвестно» (13. VII. 53). Мотронівка до Мик[оли] Михайловича] Брлозер- 
сько]го.

3 «Въ сентябрь поїду (в Заріг) устраивать крестьянская помйщенія. Зимовать, вероят
но, буду въ Петербург^, если не въ МосквЬ. А весною надобно строить домикъ. Въ осеннюю 
пойздку въ хуторъ... побываю и у Стороженка» (25. «VII. 53. Мотронівка до О. М. Бодянсько
го. Кревская] Стар[ина] 97, XI, ст. 275). Пор. лист до Вікт[ора] Михайловича] Б[ілозерсько]го 
від 26 червня 53-го р. з Лубень: «Черезъ несколько времени мы должны будемъ возвратиться 
сюда (в Заріг) и приступить къ постройкамъ, которыя подготовимъ только къ лйтней жизни, 
такъ чтобъ зиму провести въ МотроновюЬ или МосквЪ, а весною поставить печи и устроить 
окончательно для зимовки. НадлЬжитъ также озаботиться и переводомъ сюда людей, какъ 
предоставленныхъ въ ваше распоряженіе, такъ и гЬхъ, на которыхъ даровано право НаденькЪ. 
Главная осВдлость наша долго еще будетъ въ МотроновкЬ. Мы двинемъ сюда свои вещи тогда 
только, когда домъ нашъ получить комфортный видъ».
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просрочку безъ всякихъ контроверсій и состою по прежнему при 
ученомъ комитета».

Незайнятий і непереобтяжений службовою працею, Куліш з запалом від
давсь літературній діяльності. Він набрав багато різної поточної 
журналістської праці. В напівжартівливих тонах Куліш скаржиться 
О. М. Бодянському, що йому задля заробітків доводиться витрачати 
сили свої на чорну роботу, бути «поденщикомъ». Та, дарма що отая 
його літературна праця була така важка й нудна, що про одзволення 
од неї доводилося благати небо, все-ж-таки Куліш був дуже й дуже 
втішений і завдоволений з Петербургу. «Непріятньїе пріятели мои 
надавали мні разныхъ работъ, оть которыхъ да избавить меня небо 
какъ только возможно поскорее. Тяжело рубить дрова тому, кто 
ум'Ьетъ написать картину или отлить статую. Но таково наше время, 
что вернее можно зашибить копейку рубкою дровъ, нежели про- 
изведеніями фантазій — по крайней мере для меня»1.

Куліш був дуже вдоволений з продуктивности своєї праці. «Что касается до 
кабинетной (части), то здесь я самъ и ездокъ и станціонньїй смотри
тель; остановки у меня не бываетъ и я пробегаю въ сутки такое про
странство, какое самъ себе предначертаю. ДЪло идетъ у меня живо, 
и Вы скоро будете иметь вести о моихъ новыхъ трудахъ». (11. XI. 53. 
Петербургъ). «Наши жнива, — писав він у другому листі, — уже на
чались, и я надеюсь зажать къ весне не одну копу. Ажъ духъ радует
ся, когда видишь, что на что-нибудь таки нуженъ добрымъ людямъ» 
(без дати). «Я работалъ очень много, — писав Куліш 14-го грудня до 
Мик[оли] Михайловича] Білозерського в Чернігів, стверджуючи ін
тенсивний хід своєї праці, — и Вы узнаєте въ свое время, что именно».

Що саме написав за цей час Куліш, про це ми довідуємося з листів його до 
О. М. Бодянського: «Макаровъ,— писав Куліш про себе, — окончилъ 
"Опытъ біографій Гоголя". Первый отделъ сочиненія поступилъ уже 
въ топографію для первой кн. Современника] на 1854 г. Ему запла
тять за печатный листь по 65 руб. сер[ебром] сь правомъ напечата- 
нія 500 отдельныхъ оттисковъ въ пользу редакцій, а 50 экз. для авто
ра даромъ. Изъ этого числа и мы съ Вами получимъ по экземпляру. 
Но что-то скажетъ цензура, — это еще неизвестно. Въ первой же 
книге будетъ напечатано и "Лето въ Малороссіи" того же автора. 
Условія его съ редакцією мне еще неизвестны, знаю только — намъ 
съ Вами по экземпляру будетъ». (Збоку дописано: не будетъ въ 1-й»)1 2.

Отож, дарма що розрив з редакцією «Современника» на весні 1853-го року, 
що ставсь через грошові непорозуміння, здавалося, був остаточний, 
проте, як бачимо, восени того-таки року Куліш знов удається до

1 К[іевская] Стар[ина] 1897, кн. XI, ст. 279.
2 К[іевская] Стар[ина] 1897, кн. XII, ст. 453.
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«Современника». Щоправда, стосунки року 53-54-го зовсім не на
гадують тих гарних і прихильних стосунків, котрі були року 52-го, 
коли Куліш друкував у «Современнику» свої белетристичні твори: 
«Исторію Ульяны Терентьевны», «Якова Яковлича», «Олексія Одно
рога», «Утро на толкучемъ рынкЬ» то-що. Тоді Куліш був своя лю
дина в редакції, постійний співробітник, один із членів редакційної 
сім'ї. Редактори часопису, Некрасов і Панаєв говорили йому комп
ліменти, впоряджали читання його творів на літературних своїх ве
чірках. Куліш навіть починав і в карт іуляти в Некрасовській кум- 
панії. Потім почалося обопільне розхолодження. Відношення псу
валися, аж доки дійшло до одкритого розриву й до того, що Куліш 
почав писати про редакторів «Современника»: «пьяницы, картеж
ники, моты». В листі від 1-го травня 1853-го року з того приводу, що 
запізнилася чергова книжка, він каже за «безпутство редакторовъ, 
которые годились бы только въ портные, да и то еще не столичные». 
А в листі від 24-го жовтня 1854-го року він у загальній формі писав: 
«Къ нашимъ журналамъ я питаю великое презрЪше, зная хорошо, 
какъ безтолковы и безпутны ихъ издатели». В листі до Г. П. Галагана 
(Кіев[ская] Ст[арина] 1899, кн. IX, ст. 342) Куліш казав про «плюгавые 
вирши плюгавого Некрасова».

Річ ясна, що восени 1853-го року стосунки Кулішеві до «Современника» 
повинні були бути натягнуті й більш ніж офіційні. Запропонував
ши біографію Гоголя Некрасову й умовляючись про гонорар, Ку
ліш був певен, що «въ то время, когда онъ дЬлаетъ для нихъ все, они 
плутутотъ передъ нимъ самымъ наглымъ образомъ». 13-го грудня 
Куліш писав Бодянському: «М[акаровъ] не поладилъ съ Современ
никами за статтю о Малороссіи и взялъ ее назадъ съ тЬмъ, чтобы 
или напечатать ее такъ, какъ она написана или же совсВмъ не печа
тать. Последняя мысль получила для него особенную привлекатель
ность потому, что здЬсь являются поползновенія къ изданію Сына 
Отечества со стороны людей близкихъ къ автору, и онъ собирается 
съ запасомъ, чтобъ было ч'Ьмъ поддержать журналъ»1.

Листи Кулішеві, що писав він наприкінці грудня й на початку січня до 
О. М. Бодянського, змальовують нам останні сторінки історії Кулі- 
шевого співробітництва в «Современнику». Це були довгі, уперті, 
дріб'язкові, прикрі суперечки. Так кінчав не один Куліш. Так кін
чала більшина авторів із співробітників «Современника»: докора
ми, підозріннями, прикрими розмовами, де особисті догани плу
талися з грошовими розрахунками. Листи Кулішеві [—] це тільки 
відповідні доповнення до таких самих листів инших письменників 
50-х-60-х років.

1 Кіев[ская] Стар[ина] 1897, XII, ст. 455.
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«Что касается до уступчивости М[акарова], то это доказываетъ только, что 
онъ слишкомъ снисходителенъ къ издателямъ Современника. Ког
да ему говорять, что мы, дескать, въ затруднительномъ положеній, 
у него отнимается рЪчь, и онъ не знаетъ, что сказать имъ на это: онъ 
забываете о собственномъ положеній, которое несравненно хуже 
положенія этихъ повысь. Но въ то время, когда онъ д'Ьлаетъ для 
нихъ все, они плутують передъ нимъ самымъ наглымъ образомъ. 
Долго было бы разсказывать всё ихъ продЁлки. Довольно съ Вась 
будете знать, что, можете быть, начало біографій не явится въ 1-й 
книжкё, если же явится, то сомнительно, чтобы явилось продолже
ние. М[акаровъ] раздраженъ имъ въ такой степени, что хочете по
требовать впередъ всё деньги и притомъ въ болынемъ (немного) 
количестве противъ условія (для круглаго счета). Это еще тайна, ко
торая обнаружится для Современника на дняхъ. Въ случай разрыва 
немедленно будете приступлено къ отдельному изданію; я вызвался 
держать корректуру»1.

Про кінець Современніковської історії розповідає Куліш у листі від 12 січня 
1854 р. «Вась, — пише Куліш О. М. Бодянському, — вероятно инте
ресуете, ч'ёмъ кончилась пря моего приятеля съ великими литера
торами. Они должны были положить ему на стол 1000 руб. И тогда 
только получили рукопись. Не смейтесь надъ его мягкосердечіемь. 
Тут много разныхъ и разныхъ было обстоятельствъ, по которымъ 
нельзя было иначе действовать. Писать обо всемъ было бы слишкомъ 
долго: лучше я Вам перескажу на словахъ».

«Опыте біографій Н. В. Гоголя» лишивсь був за «Современникомъ». 
І в ХІІ-ій книжці «Современника» р. 1853 в відділі «Современный за
метки. Литературный новости» редакція повідомляла читачів:

«Съ особеннымъ удовольствіемь редакція "Современника" доводите до све- 
денія своихъ читателей следующее: «въ "Современнике", съ первой 
книжки на будущій 1854 годъ начнете печататься "Опыте біографій 
Н. В. Гоголя". Авторъ этого довольно обширнаго сочиненія успелъ со
брать несколько десяткове писемъ покойнаго поэта къ М. А. Макси
мовичу, къ П. А. Плетневу и друтимъ лицамъ. Письма эти начинают
ся съ января 1827 года и прерываются только за два месяца до смерти 
Гоголя. Содержаніе ихъ составляютъ большею частью литературный 
заняття Гоголя и исторія ихъ внутренней жизни. Интересе ихъ уве
личивается тою силою и оригинальностью выражения, который и въ 
частной переписке не покидали геніальнаго художника»1 2.

Тут, розуміється, не місце давати розгляд і оцінку Кулішевого твору, що 
повинно бути за предмет окремого спеціяльного нарису, проте

1 Ib[id]. ст. 456.
2 «Современникь», 1853. Современныя замітки. Литературныя новости.
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варт зазначити ту обставину, що поява в «Современник^» біогра
фії Гоголя була, як на той час, подією, що певний літературно-гро
мадський сенс мала. Це була доба, що означалася іменем «Гого- 
лівського періоду». Навколо Гоголевого ймення точилася літера
турна боротьба, і «Современникь» був саме той часопис, що ім'я 
Гоголеве робив своїм гаслом у літературній боротьбі. Року 1854-го 
надруковано Кулішеву розвідку про Гоголя, р. 1855-го почали ви
ходити «Очерки Гоголевскаго періода» Чернишевського. Гоголь 
Кулішів — не Гоголь Чернишевського, та раніш ніж з'явились 
«Очерки» останнього, повинен був з'явитися «Опыгь» Кулішів. Цей 
твір Куліша — то ланка, що межує, з одного боку, з традиціями 
Плетньовсько-Аксаковськими, та другим своїм боком зв'язується 
з різночинськими радикалістичними настроями Чернишевського. 
Твір Куліша являє собою певний переходовий момент і перед Ку- 
лішем стояла певна дилема: або ж, лишаючись у «Современнике», 
розірвати свої стосунки, все, що його зв'язувало з консервативним 
табором, або ж кинути «Современникь» і заразом розірвати з тим 
ліво-радикальним рухом, що на чолі його якраз стояв «Современ
никь». Особисті неприємності й особисті антипатії штовхали Ку
ліша на розрив з «Современникомь». Власне кажучи, тільки брак 
відповідного органу спричинивсь до того, що Куліш восени року 
1853-го ще раз удавсь до «Современника». З вищенаведеного листа 
від 13-го грудня ми бачимо, що Кулішеві аж надто неприємно було 
йти в «Современникь» і що він увесь час мріє про видання тако
го часопису, на чолі якого стояли б «люди близкіе кь автору». Він 
дуже цікавивсь розмовами про видавничі плани Леонтьева й Кат
кова. В одному з листів до О. М. Бодянського Куліш прохав його: 
«Уведомьте пожалуйста меня объ успЪхЪ журнальнаго предпрія- 
тія г. Леонтьева и его пріятеля. Я отъ всей души желалъ бы видЬть 
хоть одну путную редакцію на Руси. А то просто курамъ на см'Ьхъ, 
что за журналисты»1.

Розрив з редакцією «Современника» і відсутність иншого часопису, де він 
міг би працювати як журналіст — за браком службових перспек
тив, журнальна праця була єдиний засіб, що забезпечував для нього 
спромогу існувати в місті — були не останнім аргументом у низці 
обставин, котрі приневолили Куліша зробитися хуторянином. Піс
ля розриву з «Современникомь», зважаючи на те, що його службо
вій кар'єрі ІІІ-й відділ ставив непереможні перешкоди, для Куліша 
не лишалося нічого иншого, як почати осуджувати міське життя 
й ідеалізувати хутірське. У Куліша не було жадних матеріяльних за
собів, щоб лишитися в місті.

1 Кіев[ская] Стар[ина] 1897, XI, сг. 268.
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Хоч якими рожевими фарбами навесні й улітку 1853-го року малював 
Куліш лубенський свій хутір, хоч як він гудив був тоді велике міс
то, — проте восени Петербург захопив його. Як у червні складав 
він гімни глухим вуличкам Лубень, так тепер він співає славу Пе
тербургові. Вже за декілька день після свого сюди приїзду, від 23-го 
жовтня, писав: «Петербургъ произвелъ на меня чрезвычайно жи
вительное впечатлите, и я не знаю, когда буду въ состояніи оста
вить его навсегда»1. Куліш з своею прибільшеною й загостреною 
вразливістю, що часом переходила в важку неврастенічного типу 
нервозність, з нахилом відокремлюватися од людей, причому він 
дуже хоробливо тоді відчував цю свою ізольованість, — згодом, 
коли становище одмінялося і його праці та допомоги шукади, у та
кий час він почував себе бадьорим і піднесеним. «Ажъ духъ радует
ся, когда видишь, что на что-нибудь таки нуженъ людямъ. А тамъ 
въ Малороссіи я просто якъ репьяхъ середъ нивы. Но виденное 
и перечувствованное мною не пропадетъ для меня здЬсь и если бы 
поездка въ Малороссію была для насъ вдвое дороже, то все таки 
стоило бы ездить»1 2.

«Очаровательный Петербургъ! Сколько здЬсь для всего находишь времени, 
какою чудною силою наэлектризованъ здЬсь человЬкъ! Какъ вЬрно 
исполняются расчеты на возможное въ нашихъ обстоятельствахь. 
Если бы только мнЬ какъ-нибудь поладить съ его климатомъ, то я бы 
никогда не расстался бы съ нимъ навЬки. Дамы мои сделали следую
щее весьма справедливое замЬчаніе: что здЬсь трудишься изо всЬхъ 
силъ и чувствуешь себя совершенно спокойнымъ и довольнымъ; 
а въ Малороссіи сидишь сложа руки, ленишься сколько дунгЬ угод
но, не заботясь ни о чемъ, и часто мучишься или досадою, или ску
кою, или недовольствомъ ни собою, ни людьми» (11. XI. 53. Вікт[ору] 
Михайловичу] Б[ілозерсько]му).

1 У цьому листі виявилися цілком антихуторянські настрої: там у степовій Україні 
він — викинутий, зайвий, нікчемний реп'ях серед ниви, а тут у місті він діяльна й потрібна 
людина. У цьому листі він уважає хутір тільки за дачу, що на ню корисніш їздити, аніж сиді
ти літо в місті. І Куліш вираховує, що йому дешевше вийде мандрівка на Вкраїну, ніж пере
бування влітку в Петербурзі:

«А кстати сказать Вамъ, — пише Куліш у Мотронівку до Вікт[ора] Михайловича] 
Білозерського, — что нинішній перЪездъ нашъ въ Петербургъ обошелся намъ въ 150 р у б 
лей] сер[ебром]. Следовательно, я долженъ откладывать ежегодно по 300 р. въ особый ящи- 
чекъ, если хочу гостить на родииЬ. Но проведя здЬсь лЪто разв*Ь мы обошлись бы тремяста
ми? Положимъ, что и тамъ нужны кой-какія издержки, но оні не превзойдуть 200 р[ублей] 
сер[ебром] со всВми зкскурсіями. Все таки это будеть дешевле ТОГО, ЧТО СТОЯТЬ ЗДЁСЬ пять 
лЬтнихъ мЬсяцевъ. А потому, если не будеть особенныхъ видовъ оставаться въ Петербурге, 
я не зарекаюсь и въ 1854 году прокатить свой несломаемый фаэтонъ туда и обратно».

Хутір, як дача, і на батьківщині — гість, ці осінні настрої Кулішеві дуже відмінні від 
літніх, коли він себе малював чужинцем у місті і ворогом міста.

2 Киевская] Ст[арина] [18]97, XI, сг. 279.
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Уже В. І. Шенрок звернув уваїу на різку зміну відношень Кулішевих до Пе
тербургу. Так, Шенрок у своїй біографії писав: «Отношенія Кули
ша къ Петербургу и Малороссии всегда отличались замечательной 
переменчивостью. Так, 9 марта 1853 года онъ извещалъ Бодянскаго 
о своемъ намореній переехать навсегда въ Малороссію, а 23 октября 
того же года ему же писалъ, что онъ никогда не будетъ въ состоя
нии оставить Петербургъ»1. Петербург і Україна, столиця й провін
ція, місто й хутір були для Куліша, з того чи иншого погляду, за 
предмет найзначніших вагань. Ці вагання можна з'ясувати тим, що 
Куліш ніколи точно собі не окреслив і не визначив свою соціяльну 
й громадську потрібність. Вагання між Петербургом і лубенським 
хутором виявляли, з одного боку, матеріяльну незабезпеченість Ку- 
лішеву, брак у нього певних джерел, що давали б постійні кошти 
для існування, а з другого боку, вони показували, що Куліш не знав, 
як найкраще й найдоцільніше використати свої сили та здібності. 
Непевне і не раз-у-раз однакове було теє соціяльне оточення, що 
в ньому обертавсь Куліш. І до самісінької смерти не з'ясував собі Ку
ліш, чи то він столичний журналіст, чи дрібний хуторянин.

Року 1853-го вперше так склалися матеріяльні й инші Кулішеві обставини, 
що перед ним руба повстало питання: місто або ж  хутір.

Вказуючи на Надію Михайлівну Білозерську, що краще себе почувала на 
півночі, аніж на Вкраїні, Куліш зазначав: «Есть такія натуры, для 
которыхъ северный климатъ полезенъ. Я къ этимъ натурамъ не 
принадлежу. Въ Петербурге меня привлекають къ себ ъ  только 
прекрасные люди, которые для меня все равно, что самые близкіе 
родные, но когда наступить весна, я начинаю чувствовать такую 
тоску, что прекращаю всЬ свои занятія и брожу по городу, не зная, 
чЪмъ развлечь себя, чЪмъ заменить чистый воздухъ, видъ малорос- 
сійской зелени и с е л ь с к у ю  т и ш и н у ,  которая здЬсь и во снЪ не 
приснится. Но зима здЬсь очаровательна. НигдЬ н Бтъ  такой зимы. 
Даже въ МосквЪ она не такая веселая, оживленная и увлекательная, 
какъ здЬсь. Все забываешь среди этого кинЬнія жизни, заражаешься 
общимъ одушевленіемь и кажется, что лучше этого и быть ничего 
не можетъ (1854, генваря до ЗО...)». У фразі: «Если бъ только мьгБ 
какъ-нибудь поладить съ его климатомъ, то я бы никогда не расстал
ся съ нимъ навыки» — не було, на нашу думку, жадного реального 
змісту. Ми не віримо, що "географічний чинник" — підсоння ви
значав і впливав на той чи инший напрямок Кулішевого життя. Річ, 
розуміється, не в тім. Джерела хуторянських змагань Кулішевих по
лягають зовсім не в поганому підсонні Петербургу, і столичне життя 
вабило його зовсім не можливістю побачити «прекрасныхъ людей».

1 К[іевская] Ст[арина] 1901, кн. V, crop. 191.
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Спроба 1852-1853 року осісти в Петербурзі, зробившись журналістом-про- 
фесіоналом, зробившись, за термінологією Куліша, «Современ- 
никомъ», показалася невдала. У Куліша не вистарчило ані фізичної, 
ані моральної, чи нервової, сили; він мовляв, з і р в а в с ь  і, коли він 
навесні р. 1853 не переміг себе, не приневолив себе перемогти себе, 
не вважаючи на всі особисті та редакційні неприємності, лишитися 
таки в Петербурзі, то тепер, восени 53-го року, було вже пізно дума
ти про те, щоб осісти в столиці назавсіди.

Хай розрив навесні 53-го року з «Современником!»», хоч який він різкий та 
остаточний був, виявилося, тимчасовий, бо не перешкодив Кулішеві 
наприкінці того самого року «Біографію Гоголя» віддати якраз до 
«Современника». Хай огида до Блатенська, що її так рішуче на по
чатку р. 1853-го Куліш висловив, згладилася і ослабла після мандрів
ки на Вкраїну. Проте, все-таки весна 1853-го року була доба надто 
глибокої й надто гострої кризи, щоб Куліш міг так швидко про ню 
забути. Цяя криза була катастрофічна для Куліша. Могли бути ре
цидиви, та вони були випадкові й тимчасові. Повного повороту для 
Куліша вже не було. З надзвичайним болем пережив Куліш крах 
своїх намірів зробитися петербурзьким журналістом і жити з самі
сінької тільки журнальної праці. Справді, коли в-осени 53-го року 
перше вражіння од петербурзького «кшгВнія жизни», «заразитель
ности общаго одушевленія» й од перших зустрічів з петербурзьки
ми знайомими промайнуло, то, як видко з дальших листів Куліше- 
вих, він почав дивитися на Петербург як на місце, куди йому треба 
приїздити тимчасово для підробітків, а на свій лубенський хутір як 
на місце постійного свого перебування. Обробляти свій садок він 
мав у Зарозі... його мета — хутір, а Петербург тільки засіб.

Куліш у даному разі являє дуже цікавий тип, що ним означається певний 
етап в історії економічних стосунків на Вкраїні. Перед нами дріб
но-земельний дрібний поміщик-хуторянин, що шукає заробітків 
і матеріяльної підтримки в Петербурзі, у місті. Це було типове яви
ще для 40-50 років і листи Кулішеві 1853-1854 рр. досить виразно 
освітлюють цей момент: місто стає за джерело для капіталу, що 
його поміщики вкладають у свій маєток. Для 40-х років поміщи
ки їхали до міста більш для розваги, аніж з практичною метою. 
На контракти привозили зайві, вільні гроші і купували, здебільшо
го, предмети розкоши, те, чого не можна було виробити в умовах 
натурального господарства у себе на селі1. Місто було надбудовою

1 Наша характеристика цілком відповідає концепції « м і с т а ,  щ о  з а л е ж и т ь  
о д  п о з а м і с ь к о ї  р е н т и » .  Про це Макс Вебер у свойому цікавому нарисі «Місто» ка
же: «Еще чаще наблюдается единение между большими княжескими или сеньервальными 
патримониальными хозяйствами, с одной стороны, и рынком, с другой. В таком случае се- 
ньериальное или княжеское хозяйство, как одно из пунктов соприкосновения города, могло
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над поміщицьким натуральним сільським господарством, не так 
економічним чинником, що втручається в сільське господарство, 
як адміністративним осередком. Не місто керувало господарчим 
життям, а село. Село було головний економічний чинник. За 40-х, 
а надто за 50-х років становище різко змінюється. Натуральне гос
подарство не забезпечує поміщика: сільське господарство потрібує 
субвенцій, а цих субвенцій доводиться шукати зовні, в місті, що рів
нобіжно з тим, як розвивавсь торговельний капітал, ставало тепер 
економічно міцніше, ніж село. Куліш із своїми спробами господа
рювати на хуторі, здобуваючи потрібні для господарювання гроші 
в місті, дає нам чудовий приклад такої «субвенційної» залежности 
села од міста.

«1854, генв[аря] до ЗО... Мы устроили денежныя свои дЬла довольно удачно, 
такъ что будетъ чЪмъ хозяйничать въ своемъ хуторі. Такъ їсакь мы 
преимущественно за ними ездили въ Петербургъ то, почуявши, что 
въ кошелькЬ довольно коггЬйки и не предвидя къ веснЬ значитель- 
наго увеличенія оной, мы решились Ъхать лучше по зимней дорогЬ, 
нежели дожидаться л'Ьтней. До тЬхъ поръ мы пожалуй растратимъ 
часть своей казны, вместо того, чтобы ее увеличить, а притомъ 
и сама л'Втняя дорога гораздо дороже зимней. КромЪ того, въ са
мое половодье Ъхать опасно или по крайней мЪрЪ затруднительно, 
а между тЬмъ время посадки деревьевъ и самая лучшая пора весны 
пройдуть. Въ сл'Вдствіе всВхъ сихъ причинъ мы решились устроить 
поскорее все къ откЬзду и провести остатокъ зимы въ МотроновкЬ — 
съ тВм, чтобы чуть весна, тотчасъ и въ свой хуторъ, да и приняться за 
садъ и за постройки. Итакъ мы будемъ къ вамъ, можетъ быть, черезъ

удовлетворять свои потребности... благодаря смежности с городом, выступая там в качестве 
наиболее платежеспособного покупателя. Чем больше это происходит, тем сильнее высту
пала на первый план рыночная основа города...

К типу княжеского города, т. е. такого, жители которого в области возможного для 
них заработка прямо или косвенно зависят от покупательной способности княжеского или 
других крупных хозяйств, приближаются такие города, в которых возможность заработка 
местных ремесленников и торговцев зависит преимущественно от покупательной способно
сти других крупных потребителей — капиталистов. По роду происхождения их доходов, эти 
крупные потребители моїут быть весьма различных типов. Они могут быть: 1) чиновниками, 
имеющими законные или незаконные доходы, или 2) помещиками (сеньерами) и политиче
скими властителями, которые расходуют в городе доходы, получаемые или в виде в н е г о 
р о д с к и х  п о з е м е л ь н ы х  н а л о г о в  или обусловленные их специально политическим 
положением. В обоих случаях город приближается к типу княжеского города: он  б а з и р у 
е т с я  на  п а т р и м о н и а л ь н ы х  и политических д о х о д а х  к а к  о с н о в е  п о к у п а 
т е л ь н о й  с и л ы  к р у п н ы х  п о т р е б и т е л е й (пример: для чиновного города — Пекин, 
д л я г о р о д а ,  ж и в у щ е г о  з е м е л ь н о й  р е н т о й  — М о с к в а  д о  о т м е н ы  к р е 
п о с т н о г о  п р а в а ) .

( М а к с  В е б е р .  Город. Перевод В. Н. Попова, под ред. Н. И. Кареева. Петроград 
«Наука и школа». 1923, crop. 9-10).
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неділю по долученій этого письма, много если черезъ дв% а черезъ 
три непременно».

12-го січня 1854-го року Куліш попереджав О. М. Бодянського, що незаба
ром приїде до Москви. «Теперь, — писав Куліш, — чтобы вы думали 
я делаю? Собираюсь въ дорогу. Надеюсь выехать отсюда 25 января — 
разве какія-нибудь особенныя надобности помешаютъ»1. Наприкін
ці січня, щось коло 29-го, Куліш приїхав до Москви1 2. їхав він цього 
року тільки вдвох із дружиною, бо Надія Михайлівна лишилася в Пе
тербурзі з Василем Михайловичем, що приїхав тоді саме до Петер
б у р г  по дозвіл ІІІ-го відділу з Петербурзького заслання3. Як і завсіди, 
так і на цей рік, Куліш збиравсь у Москві зупинитися в Бодянсько
го: «Надаюсь,— запитував він останнього, — что мы не обременимъ 
Вась своимъ присутствіемь; если же у Вась кто-нибудь боленъ, или 
явилось въ доме какое-нибудь особенное неудобство, то сделайте 
одолженіе известите меня. Тогда я остановлюсь у Шевалдышева»4. 
В Москві Куліш сподівавсь прожити з тиждень з тим, щоб побачити 
на сцені Щепкина й инших московських акторів5, а потім днів зо два 
провести в Тулі у тульського давнішнього, ще з часів заслання, при
ятеля свого Гусєва6.

В середині лютого року 1854-го Куліш приїхав у Мотронівку, де й прожив 
лютий та березень. У квітні, — ми не знаємо тільки, коли саме — на 
початку чи в кінці місяця, —- Куліш із дружиною виїхали в свій лу
бенського повіту хутір.

Полювання на горобців, теслярювання, читання, що для нього в Петер
бурзі через різні справи не вистарчало часу, — ось чим, як і завсі
ди, як і раніш, заповнював Куліш своє дозвілля вільготного мотро- 
нівського життя. «О себе ничего не моїу сказать Вамъ новаго. Хожу 
каждый день — вместо прогулки — на охоту, но ничего путнаго до

1 Кіев[ая] Стар[ина], 1897, XII, ст. 455.
2 М[и] маємо лист від 30-го січня, писаний з Москви до Мик[оли] Михайловича] Бі- 

лозерського в Чернігів: «Мы едемъ хозяйничать». «Въ Москве я проживу съ неделю да въ 
Туле дня два».

3 «На этотъ разъ нась будетъ ехать всего двое, я да жинка: а Надежда Михайловна 
и Варвара остаются при Василів Михайловиче, который теперь обретается въ Петербург^ 
(ib[id]., ст. 456).

4 1. С.
5 «Въ Москве я намерень прожить целую неделю, потому что еду домой не къ спеху 

и хотелось бы видеть на сцене Щепкина и другихъ хорошихъ актеровъ».
6 1854, січня 30. Москва. Вікт[ору] Михайловичу] Б[ілозерсько]му. «Знайте же, что мы 

уже въ Москве и наслаждаемся ея чудесами, то есть театромъ и пр. Изъ Москвы намерены 
выехать 6-го февраля, следовательно дома по всей вероятности будемъ не позже 12-го, а мо- 
жегь быть и раньше. Впрочемъ пускай добрая маменька не приказываетъ оставлять каждый 
день ужинать, чтобы дети, пріехавши ночью, не повмирали, не дай Боже, съ голоду до света. 
Весьма быть можетъ, что мы проживемъ въ Москві больше, нежели предполагаемъ, а если 
застанемъ Гусева дома, то и тамъ порядочно загаємся. Сказано: чого хапацця».
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сихъ поръ не умертвилъ. Откармливаю только кошекъ воробья
ми. Много читаю — и это меня радуетъ потому что въ Петербург^ 
я решительно не могь ничего читать. Столярная работа составляетъ 
дополнеше къ охотё и очень кстати даеть отдыхъ моему зренію... 
Не выезжаю никуда. Былъ только у Боголюбцовыхъ, а у Н. Д. не 
былъ. Сегодня въ Мотроновке была ассамблея, которую почтилъ 
своимъ присутстем ъ и Н. Д. Онъ показывалъ мне письмо Г[оголя] 
о стихотвореніи Гулака-Артемовскаго. Я думаю, то, что написано 
въ этомъ письме, Вы слышали изустно» (марта 16, 1854 г. Борзна. 
Ник[олаю] Михайловичу] Б[елозерско]му). «Я все читаю и читаю на 
иностранныхъ языкахъ. Очень много завелось у меня книгъ нечитан- 
ныхъ. Въ Петербурге] я ничего не успеваю делать для себя, а все 
только для друтихъ... Н. Д., бывши на ассамблее, обещалъ пріехать 
ко мне какимъ нибудь днемъ, но до сихъ поръ нетъ. Пенялъ слег
ка, что я ужъ месяць, какъ былъ у него, а это такой промежутокъ 
времени, что я могь бы съездить въ Петербургъ и возвратиться... — 
Сделалъ я для Саши шкатулку изъ краснаго дерева, которое остава
лось еще отъ тульскихъ работы Жалко, что Вы безруки: механичес- 
кіе труды заостряютъ аппетиты къ умственнымъ, и тотъ еще не впо
лне человекь, кто годится только для грамотнаго общества. Надобно 
уметь что-нибудь такое, что было бы интересно и для самого тем- 
наго люду. Вообразите, напр., что Вы очутились между народомъ, 
которому нетъ никакой надобности до Вашихъ свЄдЄній . Чемъ 
Вы купите у него независимость положеній? Вы поневоле будете 
тунеядцемъ, а я не буду». (Марта 22, 1854. Мотроновка Ник[олаю] 
Михайловичу] Б[елозерско]му).

На ці міркування в дусі англійської педагогіки про вагу фізичної праці звер
нув уваїу свого часу вже В. І. Шенрок. Та що була фізична праця для 
Куліша, це видко з фрази: «Столярная работа составляешь дополне- 
ніе къ охоте». В умовах кабінетного сидячого гемороїдального життя 
фізична праця мала для Куліша тільки гігієнічне значіння: так само, 
як і шведська гімнастика та полювання на горобців для одгодованої 
кішки.

Як ми зазначили вище, Куліш з дружиною в квітні1 поїхали на хутір За- 
ріг, щоб розпочати будувати собі хату. Стара Білозерська, мати

1 Ми маємо лист від 3-го квітня до О. М. Бодянського, писаний ще з Мотронівки: 
«Посл'В праздника недВли черезъ двЪ собираюсь удалиться въ степи... ПргВзжайте по- 
поисты хочъ галушокъ пидъ чистымъ небомъ: бо на хату ще може не зберемось до того часу. 
А писать до мене у степь треба на имя моего прикащика: Унтеръ-офицеру Василію Марко
вичу Цибенку для передачи Щантелеймону] А[фанасьевичу] К[улешу] въ Лубны Полтавской 
губерній, а оттуда въ хуторъ Зарогь». В кінці листа Куліш додав: «Не осудите за небрежность 
моего письма, я все работаю рубанками, такъ, право, перо какъ-то не повинуется» (Кревская] 
Ст[арина], 1897. XII, ст. 456-457).
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Кулішевої, в листі від 14-го травня 1854-го р., запитувала: «Я вась 
мои милые дЬти ц'Блую и желаю скорше видЬть отчево вы кнамъ не- 
пишите мы очень интересуемся знать начали ли вы домъ строить, до 
свиданья вась любяща мать М. Белозерская».

З квітня почалося те хутірське життя, що про нього, як про ідилію Теокри- 
тову, так давно мріяв Куліш.

У них четверо поросят, з десяток курей, пара коней, дві корови. 1854 червня 
25 Олександра Михайлівна] писала з хутора Заріг до Надії М ихай
лівни] в Петербург: «Вещи наши привезли изъ Мотроновки. Мама 
намъ прислала еще одну корову сь теленкомъ, очень хорошенькую, 
лучшую чемъ первую и прислала намъ всякой всячины. А Викто- 
рамъ целую аптеку и на сохраненіе сохраненія. Мне было очень прі- 
ятно вспомнить старину». Ол[ександра] Мих[айлівна] в захопленні 
од свого господарства: «Сколько у насъ вишень, какія сливки, чудо». 
«Оксана готовить людямъ и намъ: смотритъ за 4-мя поросятами 
и 8-мю курми и доить две коровы и печеть хлебъ».

Листи Ол[ександри] Михайлівни] переповнено господарчими подробиця
ми: «Мы были уже на косовице и тамъ ужинали и смотрели, какъ 
косари косили и ужинали... Степь мы отдали косить съ третьей 
копы, потому что трава не хороша». Вона дуже вдоволена з своїх го
родніх успіхів: «У бабушки (їх сусідка — мати Симонова-Номиса) 
оіурчики только что начали цвести, а я ужъ въ холодецъ употре
бляю и ей послала несколько».

Як Куліш входив у хутірське життя, про це ми довідуємося з листа його 
дружини 1-го червня. Не може нічого бути більш контрастного, як 
листи Кулішеві про хутір Заріг, що їх він писав улітку минулого 
року, й листи дружини з описами того, у віщо обернулося це життя 
влітку 1854-го року. Поки Куліш малював собі життя на хуторі як 
поет і письменник, він міг утворювати в уяві своїй ідилію, та ско
ро йому довелося торкнутися суворої дійсности, життьової про
зи, одразу одкрилася вся недосвідченість і нездібність Кулішева до 
господарювання. Він був хуторянин у редакції «Современника», се
ред літераторів і літератор в умовах хуторянської дійсности. Лист 
Олександри] Мих[айлівни] з надзвичайною повністю й яскравістю 
дрібних подробиць змальовує картину невдалих спроб Куліша уві
йти в ролю пана, поміщика, власника кріпацьких душ.

Хуторна ідилія зникає й починається хуторна гістерика, починається нісе
нітниця спірок і суперечок між господарями й кріпаками.

Олександра Михайлівна скаржиться на неслухняність, на розпусту своїх лю
дей, на їхню невдячність і вперте небажання зрозуміти всі піклуван
ня про них панів. Вона впевнена, що та глибока ворожість, що одра
зу так різко відчулася на хуторі між ними й кріпаками, розвинулася 
від того, що їх людям «досадно, что имъ не на что жаловаться». На її
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думку, всеньке невдоволення селян — це, з одного боку, не що инше, 
як каприз, а, з другого, свідоцтво їх глибокої моральної зіпсованости. 
Тільки цим можна з'ясувати, чом вони не спроможуться оцінити, як 
їх добре у Кулішів одягають, узувають, як усе гаразд і, особливо, як 
їх гарно годують. Гарна їжа — це найвищий аргумент, що свідчить 
проти людей за їх витребеньки й розпусту. «Борщемъ сь видчиной, 
кашей до молока и огромными варениками сь вишнями и поддель
ной сметаной», що були одного разу на свято на обід, вона хоче ар
гументувати всю невдячність і дикунство мужиків. «Чого більше» — 
запитує, не розуміючи, Кулішева.

Загострені відношення стають ще гостріші, відколи втрутилася Олексан
дра] Михайлівна] з своїми порадами, скаргами на неслухняність 
бабів і проханнями покарати їх. Не вважаючи на її сувору заборону, 
баби таки ходили на річку. Чоловік, за пановим розказом, на дворі 
в присутності инших «людей» стьобав лозиною свою вагітну жінку. 
Коли після такої екзекуції цей кріпак утік, Олександра] Михайлів
на] одібрала од його дружини скриню. І коли в жінки через певен 
час знайшлася дитина, Ол[ександра] Михайлівна] відмовила дати 
їй щось більш, опріч найпотрібнішого, з білизни. Та краще подамо 
цього листа:

1854 года, ігоня 1-го
Баивщина.

«Описаніє свойства степной жизни. Милый дорогой мой Надунашь, ну 
выслушайте жъ и мое житье бытье. 28-го числа С[еменъ] твой отпра
вился путешествовать взявши сь собой 2 пары сапоговъ, башмаки, 
две свитки и армякъ. Полтора дня пробьглъ въ дороге, продавалъ са
поги, но никто не купилъ. Все люди наши знали объ этомъ, но едино
душно решились молчать. Теперь же онъ направилъ стопы свои въ 
Мотроновку, а [видерто] — быть въ Юевъ или на Донъ, какъ онъ здесь 
хвалился. Онъ ушелъ днемъ. СлЄд[овательно], всВмъ было известно, 
и видно какъ онъ навьючивалъ себя, но все молч[али]. Давно у нихъ 
было предположеніе бежать (но что ихъ удерживало и еще до сихъ 
поръ удерживаетъ двухъ небежавшихь, я не знаю). Мик. просилъ 
твоего Семена] взять сь собою, но тотъ вероятно отказался. Мик. 
говорить, что еслибъ онъ зналъ дорогу въ Мотр [оновку], то бежалъ 
бы. Заметь, что этогь мальчикъ говорить совсёмъ не сочувствуя 
своимъ словамъ, а только потому, чтобы понравиться Сенк[иной] 
Усти и жонкамъ, которьгя его за это похваливаютъ.

Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] купилъ еще одну лошадь и на возвратномъ 
пути заметилъ, что твой С[еменъ] не туда везетъ; показываетъ ему 
Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ], тоть сомневается. Щантелеймонъ] 
А[фанасьевичъ] говорить: поезжай кь пастухамъ и спроси точно
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ли такъ какъ я говорю, пастухи подтвердили, что такъ; но С[еменъ] 
еще все таки продолжаетъ толковать, что нЬтъ таки и то дорога на 
Зарогъ, хотя пастухи говорили, что то въ противную сторону. П[ан- 
телеймонъ] А[фанасьевичъ] говорить да молчи дуракь и далъ ему 
подзатыльникъ. Тогда С[еменъ] обращается къ П[антелеймону] 
А[фанасьевичу] и говорить, що изъ сього буде, що ви за всяку малость 
бьете (Пантелеймону] А[фанасьеви]чу было давно известно, что они 
между собою сговариваются утикать какъ только Щантелеймонъ] 
А[фанасьевичъ] за что нибудь ихъ побьеть, и они всячески старались 
его до этого довести). Тогда Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] хоро
шенько выдралъ его за чубъ и кулакомъ побивъ поспини (хотя тотъ 
«былъ въ свиткВ и армякВ). ПргВзжаетъ домой все хорошо. Я, что-то 
разсказую на дворЪ. С[еменъ] твой даже очень мріло улыбался. Меж
ду тЬмъ Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] говорить мнЪ какъ С[еменъ] 
нагрубилъ: я говорю что это происходить отъ баловства, что за пре- 
жнія дерзости ты его никогда не наказалъ. По крайней м’Вр’В накажи 
его супруїу, которая в продолженіи двухъ м[/Ьсяцевъ] не спросила 
у меня ни одного разу позволенія идти на рЪчку, не смотря на мои 
строжайшая ей приказанія. И такъ въ присутствіи всВхъ С[еменъ] мой 
далъ ей 6 или 7 ударовъ лозиной по плечамъ. Въ это время С[еменъ] 
(твой) утікь, лошадей Мик. распрегь и поставріль на конюшню. 
Утро [видерте] стоя: Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] говорить какъ 
ты см'Влъ уйти вчера неисполнивши своей обязанности. Я чимерку 
ходивъ у ту хату скидать (но неправда даже не приходилъ ужинать). 
Щантелеймонъ] А[фанасьеврічь] за это я тебя сегодня высВку чтобы 
ты помнріль, что лошади въ упряжкВ не ночують. Черезъ полчаса 
С[емена] не стало. А Ан[на] всю ночь бЪгала по сосВдямъ худобу свою 
прятала. Мы взяли отъ нее скрыню почти пустую».

Підо впливом хутірського життя прокидається класове ворогування, соці- 
яльний антагонізм відчувається надто гостро, де-далі все більша стає 
обопільна зненависть. «Воры, грубіяньї, утикачи», — ось назви для 
селян Олександри] М[ихайлівни]. Вона не зважується будь-кого ли
шити коло себе: «Мы никого изъ этихъ людей не можемъ при себ'Ь 
оставить». «Н'Ьтъ ни одной верной души». Одна Ганна — «это цЪлий 
адъ». Провадяться розмови про «грубіянство», про «баловство», 
причин цього «баловства» шукають у попередній «снисходитель
ности» Кулішевій, в безкарності попередніх «дерзостей». Олексан
дра] М[ихайлівна] тієї думки, що їхні люди всяково старалися до
вести Щантелеймона] 0[панасовича] до того, щоб він їх побив. Щоб 
припинити крадіжки, «баловство и грубіянство», запровадити в ху
тір спокій і налагодити хутірське життя є один спосіб: бити... Все 
погано через те, що «ихъ еще не повысВкали». «И еще до сихъ поръ 
за прежди... всЬ воровства мы никого не наказывали».
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Джерело лиха, вина всьому — їх прикажчик, Вас[иль] Михайлович] Ци- 
бенко, одставний унтер-офіцер. Він «развратилъ людей». «Цыбенко 
много зла намъ сдБлаль», скаржиться Кулішева (1. VI. 54). «Все зло 
оть Цыбенко, — повторює вона, — онъ развратилъ нашихъ людей. 
Никто ни въ чемъ не оказалъ повиновенія» (25. VII. 54).

«Удивительно какъ этотъ Василь М[ихайлович] развратилъ нашихъ людей. 
У нихъ нЪтъ другого разговора какъ о насъ, о нашихъ правилахъ; 
имъ досадно, что имъ не на что жаловаться одВты, обуты, все очень 
хорошо, накормлены прекрасно: дБти живуть съ нами и едятъ мож
но сказать то, что и мы. Каждое воскресеніе въ продолже [видерто] 
хъ м'Всяцевъ съ лишнимъ мужики получаютъ по рюмкЬ водки и на 
об'Ьдъ три стравы. борщъ, галушки и пшонная каша до молока, а чет
вертая страва на завтракъ кулипгь съ саломъ, а въ Петровку каждый 
день тарань варили, а на розговины на об'Ьдъ борщъ съ видчиной, 
каша до молока и огромные вареники съ вишнями и поддельной 
сметаной, на мужика по 3 ф[унта] хлЬба, на жинку по 2 Уг ф[унта]. 
Чего больше... Но известно, что когда лошадямъ дають много овса, 
то они брыкаются такъ и наши люди. Воры, грубіяньї и утикачи» 
(1. VI. 54).

Та найбільше обурилася Кулішева на те, що про них говорили люди. Вона 
ніяк не може примиритися з тим, як кріпаки важаться казати про 
них щось погане, ставитися неповажно до своїх панів. її обурює, що 
«они такъ привыкли говорить о насъ плохое, что даже не вникають 
въ смыслъ». Замість удячности іудять. А іудять тільки «потому, что 
их еще не повысЬкали».

«Что тутъ дЬлается, трудно разсказать. А что касается пустяковъ на при
м ер]. наперстокъ мой серебрянный со стола пропалъ, ножъ куска
ми повыламывали, корову днемъ припустить до теленка и намъ мо
лока ни капли не остается, это все ничего не значить; посуда какую 
Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] накупилъ переколочена.

ВездЪ осуждать поносить насъ это обратилось въ привычку. Одна женщ[и- 
на] принесла курицу продавать да увидавши меня утикать: чего ты. 
да принесла курицу продавать да и боюсь, чого, тутъ кажуть таки 
паны живуть, що все бьюця, а это все для того роспустили слухъ 
чтобъ оправдать свое бЬгство. Ан[на] это цЬлый адъ. Какъ худобки 
не стало поскромнЬла. Но мнЪ кажется рубца не осталось чтобъ она 

. вмЬстЬ съ Устей или Окс[аной] не осмЬяла. НЬтъ ни одной вирной 
души. Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] для спокойствія Окс[анЪ] 
велЬль прежде дЬтей укладывать спать, а потомъ доить коровъ, а то 
только, что начнетъ доить, а тутъ дЬти спать, Ъсть хотятъ, а она уже 
не окончивши дЪла не можетъ пойти къ нимъ. Такъ она вместо бла
годарности вышла на огородъ да передъ всёми . И дЬтей клади спать 
і коровы доіть, і дітей клады і доіть, клади і доіть. Они так привыкли
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говорить все худое о насъ (потому что ихъ еще не повысЁкали) 
что даже не вникають въ смыслъ, а каждая и каждый [видерте сло
во: говорить] о нас не думая. У другихъ господь осуждаютъ пищу, 
одежду, а у насъ разбирають наши достатки происхожденіе, и дур
ное управление. Отчего въ голову и приходять такія мысли какъ ути
кать» (1. VI. 54).

Життя на хуторі стає все напруженіше. Взаємовідносини між Кулішами 
та їхніми кріпаками виливаються в форму дріб'язкових сутичок, не 
менш дріб'язкових репресій. У центрі цих репресій — Ганна, Се
менова дружина, що її чоловік, як побив його пан, утік з хутора до 
Мотронівки. «Ан[на] какъ я отобрала скрыню сделалась проворнее. 
А какъ скоро она, то и всё. Она всёхь взяла въ руки, что она скажетъ, 
то свято; всё ей угождаютъ для того, чтобы она ихъ не выдала плут
ней» (1. VI. 54). «Аннушка не терпить моихъ зам'Ёчанш и (за очно) 
постоянно трунить надо мной. Если я ей что нибудь скажу (она сво
ими дЁлами и походкой напоминаеть Тетяну Кардашивну) она мнё 
въ ответь «моя барыня всегда была мною довольна, я всегда умЪла 
ей угодить, а вамъ я не знаю какъ[»]. Я однажды попробовала дать 
ей помыть б'Ёлье, она цЪлий день провозилась, и помыла такъ, что 
ни я ни Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] не надавали, а отдали 
перемывать Усти. У меня некому мыть б'Ёлья... Ан[ну] мы никакь 
не наказываемъ, а ждемъ твоего пргЁзда. Желательно бы чтобы ты 
не позволяла ей целовать твою руку, а чтобы она была навсегда по
дальше, мы при тебъ оставимъ Варку для услугъ» (25. VI. 54). [«]У Ан
нушки сынъ Трофимъ, я ей изъ скрыни кромЪ необходимого ничего 
не дала. Уже мЪсяць какъ твоего Сем [єна] нЪть. Какъ поступить съ 
Ан[ной] добромъ. Хотя оно еще не все у меня. Вообрази, что дерзост
ная Ан[на] послЪ всёхь мерзостей ея и супруга ея просила меня кь 
себъ  кумой; но я даже до сихъ поръ не была у ее хаты; бабу велЪла 
позвать и посылаю ей молока и другихъ сластей, для подкр'Ёплешя 
силъ. Она и ребенокъ впрочемъ здоровы» (25. VII. 54)1.

Закінчуючи анекдотично-трагічного листа від 1-го червня р. 1854-го Олек
сандра] Михайлівна] резюмує: «Воть тебъ свойство степной жиз
ни».

Чимало треба було прожити й пережити, щоб від Кирило-Методіївсько- 
го р. 1846-го перейти до Лубенського хуторного року 1854-го. Листи 
Олександри] Михайлівни] в усій своїй наївній, иноді безграмотній 
непретенсійності розгортають перед нами повну картину Кулішево- 
го господарювання. Хоч це тільки її характеристика «воры, грубіяньї

1 В листі без дати Олександра] Михайлівна] пише: «Аннушку я всегда стараюсь уда
лять отъ себя, она постоянно копаетъ, садить табакь, или хоть перья деретъ; но не бываетъ
моей горничной. Много объ ней гадкого знаемъ, да писать не хочется, утомительно».
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и утикачи», хоч це її ідеологія «вареників та борщу», хоч це тільки її, 
певне, думки, наче-б кріпаків наперед треба всіх пересікти, проте все 
це дає нам спромогу казати про іуто обстанову, що утворилася була 
навколо Куліша, коли він здійснив свою мрію зробитися хуторяни
ном. Помалу виховувавсь і зростав класовий антагонізм, що повста
вав з безглуздих і диких дрібниць: з крадіжки наперстка, з випитого 
квасу, з недогляду за коровою, з суперечки про дорогу, з осудливих 
розмов про паню, з сварки дружини з покоївкою. Зненависть дохо
дить до останньої межі. Вона доходить так далеко, що «люди» Кулі- 
шів почали робити спробу підпалити своїх панів.

1854 года 25 іюля 
а черезъ день и 27.

Второе посланіе о свойства степного воздуха.
Милый мой дорогой Надунь безцінний друть мой. Здоровеньки-ли Вы. Мы 

очень давно отъ Вась не получаемъ писемъ, да некого и посылать за 
ними. Мы живемъ среди разбойниковъ. Устя обокрала насъ и ути- 
кла днемъ съ огромнымъ грузомъ съ общаго согласія нашихъ лю
дей. Спроси у Варки, что это значить, что она мнЪ никогда неска- 
зала, что Устя самая отвратительная неблагодарная девка и первая 
въ мирЪ воровка. Она съ нею въ одной хате жила три года... Вар
ка покрывала такую злодейку, которая все брала, что ей попада
лось подъ руку и которая въ Петербурге сахаръ (который я къ чаю 
кусокъ давала) бросала въ помойницу съ пренебрежениемъ потому 
что я ей давала мало. Устя три года упражнялась въ осужденіи насъ 
и воровства и Варка ни одной жалобы ни одного слова честно ли 
это. Какое злодейство и неблагодарность со стороны Варки... Она 
мне дасть ответь за Устю, ее первый долгъ былъ сказать мне, что 
это за дрянь. Еще Устя прежде всего этого запалила ту хату, кото
рую и Аннушка, палила, впрочемъ неумышленно — ее наказали; 
но она ушла черезъ два дня посте наказанія; и собиралась въ до
рогу больше месяца. Сахаръ крала, и здесь по ночамъ. Кормила все 
село. Сахаръ до того Ъла, что ночью вставши, съ хлЪбомь Ъла; матери 
и всему миру давала; крупичату муку и галушечки варила, варени
ки, вишни, конфекты; наконецъ, худобы столько съ собой набрала 
и воротничковъ и всего, всего; что ей необходимо будетъ нанимать 
подводу. Все ей покровительствовала Ан[на] Окс[ана] и Семенъ. Она 
столько накрала всего и набрехала везде на меня, что трудно опи
сать; такъ она при надзорЪ Варки привыкла красть, что если я по
ставлю стаканъ квасу и отворочусь, то она хлеснетъ; а при глазахъ 
Щантелеймона] А[фанасьевича] карманы сах[аром] понабивала».

Цього листа Ол[ександра] Михайлівна] кінчає истерикою. Її хвилює контр
аст межи тим, що є тут на хуторі, й тим, що було там, у Петербурзі.
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Тут «неблагодарный и совершенно испорченный народъ», а там — 
і на думку спадають любі спомини про столичне життя, музику, віо
лончель, Caprisi1, французьку мову якоїсь Pachette... Контраст надто 
різкий, і нерви Олександри] Михайлівни] не витримують...

«ВсЬ собираются утикать. Когда были жнива и косовица, то и жонкамъ да
вали водку не только мужикамъ, каждый день, это неблагодарный 
и совершенно испорченный народъ. Какъ вспомню о Петербур
ге, сердце болить. Caprisi еще съ головы не выходять и некоторые 
пассажи изъ твоихъ пьесъ. А когда Щантелеймонъ] А[фанасьевичъ] 
прочиталъ кЬчто по франц[узски] съ такимъ выражешемъ и тономъ 
какъ то право у меня во всемъ тЪлЪ судорги сделались (безъ преуве- 
личенія). Ахъ...»

Ну, а як Куліш поставивсь до цихъ «свойствъ степной жизни», як він по
чував себе в ролі «малороссійскаго панка», коли йому, після розри
ву з петербурзьким «Современникомъ» і крахом намірів зробитися 
професіоналом-журналістом, довелося зійти «въ мелочь самой нич
тожной панской жизни», заглибитися в «дрязги деревенщины»?

Куліш почуває, що він чужий цьому життю, соціяльним умовам життя пан
ської верстви. Йому властиве почуття відокремленосте од середови
ща, хоч через зовнішні економічні обставини він мусить іти лінією 
визиску, до чого він инакше як з огидою не може ставитися. В ролі 
дрібного поміщика, ставши хуторянином, він не він, він не знає себе 
як себе. Перехід до господарювання на хуторі Куліш освідомлює як 
відмовлення од себе, од своєї особи, як момент самозаперечення. 
«Меня месяца два не было на св'ВтЬ, былъ только челов'Ькь, носив
шій мое имя. Но этому человеку были чужды всВ мои привычки 
и стремленія»1 2. Щоб перейти до господарювання, засвоїти всі спо
соби господарювати на хуторі за допомогою кріпацької робочої 
сили, вести дрібне кріпацьке господарство, йому, колишньому ки- 
рило-методіївцеві, довелося відмовитися од усіх попередніх, виро- 

, блених довгими роками життя по великих університетських міс
тах, звичок і змагань. Він дуже добре бачить ту одміну, що помалу 
утворюється між ним — хуторянином і мешканцем великого міста, 
професором і літератом О. М. Бодянським. 2-го липня р. 1854-го він 
пише останньому: «Ото, какой прорЪхъ въ нашей корреспонденціи. 
Но видно такъ оно и сл'Ьдуетъ. Между малороссийскимъ панкомъ 
и профессоромъ университета какая можеть быть переписка. А я въ 
последнее время погрузился по шею въ мелочь самой ничтожной 
панской жизни». Проте, зазначаючи цю різницю, він підкреслює

1 На берегах листа 25-го червня р. 1854-го Кулішева дописує: «Кланяйся и Маркевичу.
La capricieux съ головы у меня не выходить. Какъ бы хотЪлось иногда въ прошедшее улегБть».

2 Кіев[ская] Стар[ина], 1897, XII, ст. 458.
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неможливість для себе бути хуторянином і панком. Він почуває гли
боку огиду до цього життя. Панське життя — дріб'язкове й нікчемне. 
Він може порівняти його тільки до помийниці, а себе до людини, 
що її кинули в цю яму з помиями. «Франть, окунутый въ помойную 
яму, вышелъ бы оттуда сь более веселой физіономіей, нежели съ ка
кой Вапгь покорнейшій слуга пишетъ къ вамъ сіє посланіе».

Коли Куліш пише про «мерзость мелкопом'Ьстнаго хозяйства въ глухой 
степи», то тут ми маемо настрої людини, що через незалежні од 
неї обставини попала в коло чужих і неприємних для неї соціяних 
взаємовідносин. Куліш, очевидячки, не до кінця «панок», не цілком 
«дрібний господар». Не тут полягає «справа його життя», мета його 
змагань. Він рішає плюнути на все і вдатися до своєї звичайної літе
ратурної праці. «Наконець, деревенскія мерзости мелкопоместнаго 
хозяйства въ глухой степи дошли до последней крайности; ;я плю- 
нулъ на все и обратился къ своимъ обычнымъ заш тямъ. Теперь уже 
ничто не вовлечетъ меня въ дрязги деревенщины; я откуплюсь отъ 
нихъ жаловашемъ прикащику и позволю ему украсть у меня даже 
платокъ изъ кармана — только такъ, чтобы я этого не заметилъ. 
Самъ же обращу свои мысли на дело жизни, какъ говаривалъ 
землякъ напгь Гоголь».

Та тут треба зазначити, що Куліш не розриває з своїм хуторянством. Обер
тається він до звичайної літературної праці, лишаючись хуторяни
ном. Він одмовляється тільки від прикрих дрібниць безпосереднього 
керування, доручаючи провадити господарство своєму прикажчи
кові. Для Куліша ясно, що матеріяльною його базою повинно й на
далі лишитися «мелкопоместное хозяйство въ глухой степи», на цій 
базі дрібноземельного хутірського степового господарства ґрунту
ється для нього спромога працювати літературно. Хуторянство стає 
за неминуче потрібну економічну підвалину його «дела жизни».

Ми не знаємо достотно, скільки часу був за прикажчика у Кулішів Василь 
Маркович, що його за злого генія їхнього хутірського господарства 
мала Олександра] Михайлівна], проте в одному з листів, — на 
жаль, на цьому листі не зазначено дати, — ми знаходимо подроби
ці, як цього Василя Марковича було звільнено. «Между вчерашнимъ 
и сегодняшнимъ днемъ, — пише Куліш, — произошло важное 
собьітіе. Василь Марковичъ объявилъ мне, что такъ какъ я на него 
«все сержусь» (я сделалъ ему легкое замечаніе за покупку муки, 
а впрочемъ обходился очень учтиво), то лучше бы разсчитать его. 
Я сейчасъ его отпустилъ, потому что онъ туповатый человекъ и пло
хой хозяинъ. Онъ, верно, предвиделъ, что ему со мною не ужиться 
(такъ какъ я до всего добираюсь) и поспешилъ ретироваться. На
ходится другой хозяинъ, котораго бабушка [сусідка Кулішева] очень 
рекомендуетъ».
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Теорія «культурниц
тва» в Кулішевому 
листуванні р. 1856-7
(За неопублікованими матеріялами)1

Літо р. 1856 Куліш прожив на Україні. Він спочив і розваживсь, посвіжі
шав, почувсь знов молодим і дужим. У статті «Перебування Кулі- 
ша на Україні влітку р. 1856-го» («Кулішівський Збірник». Збірник 
Іст[орично]-Філ[ологічного] Від[ділу] Української] А[кадемії] Н[а- 
ук], № 53. Київ, 1927) ми навели Кулішеві листи до дружини, писані 
влітку р. 1856, де він день за днем в докладній щоденниковій формі 
детально описав свої настрої й вражіння од літнього спочинку. Готу
ючись від'їздити до Петербуріу, Куліш, прощаючись з господарями, 
що в них він перебував у липні й серпні р. 1856, дякував їм з щирою 
прихильністю за ласкаву гостинність. Ось, приміром, лист, в якому 
Куліш прощається з Качанівкою й Тарновськими.

«Разставшись сь Качановкою, мне не хочется разстаться мысленно сь Вами, доб
рейшая Надежда Васильевна, и воть я пользуюсь удобнымъ случаемъ ска
зать Вамъ несколько словъ на бумаге. Въ лице Вашемъ я благодарю все 
Ваше милое душе моей семейство за любовь ко мне и за счастливые часы, 
проведенные мной между вами.

Иногда я чувствовалъ себя у Вась совершенно юношею, а это для меня истинное 
счастье!..

Но не станемъ превращать въ слова душевныхъ собьітій, которыя понимаются 
чувствомъ, а не умомъ. Скажу только, что Качановка произвела на меня са
мое благотворное впечатленіе и что теперь я сознаю это полнее, нежели въ 
то время, когда жилъ между Вами. Ахь еслибъ мне выздороветь отъ всЬхъ 
моихъ душевнныхь недуговъ и возблагодарить Вась не словами, а деломъ! 
Это значить, что мне вдругь сделалось грустно отъ техь самыхь причинъ, 
которыя... но лучше не говорить объ этомъ. Будемъ только добрыми 
людьми, и предоставимъ порядку вещей идти своимъ ходомъ. Добро
та и благость души спасаеть наше сердце отъ многихъ мукъ, и потому

1 Неопубліковані Кулішеві листи до П. О. ІІлетньова, що їх тут подається, перехову
ються в Пушкінському Домі Російської] Академії Наук, листи до дружини в Кулішівсько- 
му Архіві Української] Академії Наук, листи до О. Г. Милорадовичівни та Н. Т. Тарновської 
в Чернігівському Музеї.
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поставимъ ихъ главной ц'Влью жизни, а все прочее пускай будетъ только 
ихъ условными формами.

Преданный Вамъ всею душою П. Кулишъ.
1856, авг. 27. Линовица.

У Петербурзі на Куліша чекала робота.

«Первый томъ З а п и с о к ъ  о Южной Руси напечаталъ я до отъЬзда въ Мало- 
россію; второй приготовилъ къ печати въ промежуткам между корректу
рами и возвратясь нашелъ треть его уже напечатанною. Между тЬмъ началъ 
печатать проповЪди на Малоросайскомъ языкЪ, которыя писалъ по мЪр'В 
того, какъ типографія набирала мою рукопись, ибо духовний цензоръ ока
зался для меня самымъ обязательнымъ челов'Вкомъ. Теперь книжка вышла 
и продается. Я читалъ первые листы Малороссійскимь поселянамъ, и слезы 
ихъ были для меня наградою. Если бъ я зналъ чухонскій языкъ, я писалъ бы 
для чухонцевъ, позабывъ о Русской литература, лишь бы мое слово 
т ро г а ло  до с ле з ъ  ч и т а т е л е й . Напечатана въ номерЪ «Русской Бе- 
сЬды» моя повесть «0еклуша». Вчера получилъ я разрЪшете печатать Чор
ную Раду на Малоросайскомъ языкъ, которой ожидаютъ земляки съ нетер- 
пБніемь... По окончаніи Чорной Рады и второго тома Записокъ о Южной 
Руси, я напечатаю еще Исторію Бориса Годунова и Димитрія Самозванца, 
которая уже пропущена цензурою. А между тЬмъ у меня есть романъ изъ 
современной Малороссійской жизни, который, вероятно, у меня купить 
Русская БесЬда» (Лист до П. О. Плетньова 4. XII. 1856).

«Съ Харьковомь списываюсь о КвиткВ и о прочемъ»1 (24. X. 1856, В. В. Тарновському).

Ось його праці взимку року 1856: П-ий том «Записок о Ю[жной] Руси», 
«веклуша», «Проповіді [малоруською мовою протоієрея і кавалера 
Василія Гречулевича», СПб., 1849]» Гречулевича, «Чорна Рада», «Ис- 
торія Бориса Годунова и Димитрія Самозванца», обробка роману 
«Искатели счастья», написаного ще в Тулі, — додайте до того орга
нізацію й устатковування друкарні, підготовчі заходи що-до видан
ня Квітчиних творів, збирання матеріялу для 1-го тому Зап[исок] 
о Ю[жной] Руси, для збірника пісень, для словника, для повної збір
ки творів Гоголя, то-що, — Кулішева діяльність року 1856-1857 роз
гортається так різнобарвно й плідно, як вона ніколи, може, не роз
горталася в його житті.

Щоб виконати й закінчити yd ці накреслені роботи, треба було чимало часу 
й енергії. Чергова вправа приходила за вправою; закінчивши одну 
працю, одразу доводилося братися за наступну, иншу. Будь-що-будь 
на весну р. 1857-го роботи в Куліша не тільки не зменшилося, а, може,

1 Кіев[кая] Стар[ина]. 1898, IV, crop. 124.

jH? Теорія «культурництва» в Кулішевому листуванні... 241



тільки побільшало. У листі з 15-го б е р е з н я  1857 р. Куліш згадує за 
ті роботи, що за них він писав і в наведеному листі з 4  г р у д н я :

«У меня, — писав Куліш до Плетньова 15. Ш. 1857, — теперь время распределено, 
какъ у стараго Немца. Я взялся издать сочиненія и письма Гоголя, и ко мне 
носять по 3 и по 4 компактныхь листа корректуръ въ сутки изъ двухъ ти- 
пографій. При этомъ я выпускаю въ светъ две свои книги: Чорную Раду на 
Малороссшскомъ языке; и 2-й томь Записокь о Южной Руси; при этомъ 
ко мнъ Русская БесЬда присылаеть корректуру Черной Рады на Русскомъ 
языке; при этомъ я составляю 3-й томъ Записокь о Южной Руси; при этомъ 
я завожу въ Москве собственную типографію, при этомъ я готовлю къ печа
ти две книжки, которыми она займется для дебюта; при этомъ привожу въ 
порядокъ огромный сборникъ Малороосійскихь народныхь песень и хло
почу о соединеши въ одинъ двухъ малороссійскихь словарей, составленныхь 
людьми сь большими претензіями на безсмертіе, при этомъ надобно обра
ботать написанный въ Туле романъ Искатели Счастья, который во многихъ 
местахь оказался ниже моей критики; при этомъ веду обширную коррес- 
понденцію и разсылаю свои книги (до появлешя въ светь Чорной рады, под
писчики прислали мне 500 р. серебромъ, что почти окупило изданіе); при 
этомъ я проводилъ до Москвы А(лександру) М(ихайловну), которая уехала 
встречать весну въ Малороссии; при этомъ у меня на рукахь былъ до сихь 
поръ сошедшій сь ума племянникь Гоголя и его безтолковыя дела; при 
этомъ я готовлюсь къ поездке по Европе и отмечаю въ разныхь книгахь 
места, которыя мне выписываетъ писецъ, чтобы иметь всегда подъ рукой 
библіотеку всего мною читаннаго; при этомъ у меня бездна хохлацкой лени, 
и полежать на боку, ничего не делая, для меня — самое соблазнительное 
удовольствіе: при этомъ я долженъ тереть пороги знакомыхь людей, безъ 
которыхъ многое въ моихь сочиненіяхь не было бы пропущено и пр. и пр.».

Такі Кулішеві «труди й дні» узимку р. 1856-1857!.. У цей час, власне кажу
чи, його діяльність досягає свого апогею, починає наближатися свого 
кульмінаційного пункту. У цей час він видає свої найважливіші пра
ці, які визначають для нас ім'я Куліша, його ролю й значіння в іс
торії української культурної творчости й літератури. Тепер саме (56- 
й, 57-ий рік) він має спромогу опублікувати й закінчити свої вправи 
40-х років («Ч[орна] Рада», «Зап[иски] о Ю[жной] Руси», «Повесть 
о Б. Годунове» то-що), підбити підсумки творчим планам, що їх на
креслено ще за часів перед Кирило-Методіївським процесом, а по
руч того й одночасно він починав підготовлювати й освідомлювати 
для себе ті літературні теми та ідеологічні тези, що їх він розвине тро
хи згодом в 60-х роках, беручи провідну участь і керуючи «Основою».

Хоч часом Кулішеві де-в-чому бракувало грошей, він почував себе впер
ше матеріяльно незалежним. Ми не хочемо сказати, що він міг
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перебутися без матеріяльної сторонньої допомоги, — ні, що-до цьо
го він залежав од «доброї волі» великопомісного українофільськи 
настроєного панства, що в ці роки субсидіювало Куліша, як за це 
ми згадували вже в иншому місці1, але тепер Кулішеві не треба було 
віддаватись буденній журналістській праці, дбати за те, щоб знайти 
будь-яку державну службу. Тепер, улітку року 1856 він зміг остаточ
но ліквідувати своє хуторянське господарство в Зарозі-Баївщині1 2. 
Тепер з його письменник і видавець, що, використовуючи грошову 
допомогу Тарновського, Галагана та инших поміщиків, з власної іні- 
ціятиви проторює нові шляхи для української культури. У ці роки 
він має спромогу нарешті здійснити свої виплекані протягом бага
тьох років мрії українського «просвітительства».

Але повертаючися в-осени р. 1856 до Петербургу після літнього спочинку 
на Україні, Куліш не мав надто райдужних надій. До цього спричи
нювалося загальне політичне становище. Річ у тім, що новий уряд 
у своїх реформістських тенденціях посувався вперед аж надто пово
лі, аж надто мляво. Декларуючи в офіційних і напівофіційних заявах 
різні полегшення, ліберальні реформи, він, проте, не наважувавсь 
на радикальні зміни. Роблячи два кроки наперед, уряд робив по
тім крок назад, вагаючись, чи не треба після першої поступки одій- 
ти знов на колишні, освячені Миколаївськими традиціями, позиції. 
Черепаха, що переганяє швидконогого Ахіллеса, здавалася мудрим 
алегоричним прикладом обережної державної політики. Проте ця 
нерішучість, озирання назад, довгі хитання перед тим, як рескрип
том маніфестувати будь-яку зміну в трухлявому державному апараті, 
викликали в громадянстві, що з нетерплячою напруженістю чекало 
чергових реформ, такі самі вагання, незавдоволення й хвилювання. 
Нерішучість уряду тільки хоробливо дратувала нервово настроєне 
громадянство. Песимістична зневіра охоплювала всіх, повставало 
розчарування, ширилася думка про те, що будь-які сподіванки на 
поліпшення гнітючого поліційного режиму даремні.

У вересні р. 1856 Куліш по дорозі з Київа до Петербургу зупинивсь на 
якийсь час у Москві. Він хтів одвідати цензорів і з'ясувати спра
ву з цензурним дозволом на Чорну Раду. Але становище цензури, 
в зв'язку з суперечливими вказівками з міністерства й протилеж
ними урядовими течіями, було таке непевне, що цензор фон-Крузе, 
який мав підписати дозвіл на Чорну Раду, не наважувавсь дати сво
го підписа.

1 Див. нашу статтю в Кулішівському збірникові: «Перебування Куліша влітку р. 1857 
на Україні». У Київі, 1927.

2 Див. зазначену статтю, а так само статтю: «Куліш-хуторянин (Теорія хуторянства 
і Баївщанський епізод 1853-1854)». Зап[иски] Істор[ично]-Філол[огічного] Від[ділу] Україн
ської] А[кадемії] Н[аук], 1926, у Київі, кн. IX, crop. 156-184.
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Куліш визначав загальний настрій як «совершеннейшее уньїніе». «Боятся, 
чтобы дела не пришли въ старый порядокъ».

28-го вересня р. 1856 в листі до В. В. Тарновського Куліш так описував на
строї, що панували в Москві:

«Цензора наши находятся въ осадномъ положеній: ихъ бомбандируютъ столона
чальники и разные чиновники министерства погашенія талантовъ, отъ име
ни министра и его достойнаго товарища. Те человеческія мысли, которыя 
Вы читаете иногда въ «Русскомъ Вестнике», суть смелыя вылазки осажден- 
ныхъ. Но они едва держатся на своихъ местахъ. Поэтому и Черная Рада до 
сихъ поръ не пропущена: фонъ Крузе не смеетъ пропустить ее»1.

Варт тут додати, що Куліш причину, чом Крузе не зважувавсь підписува
ти дозвіл на Чорну Раду, пояснював не тільки загальною затримкою 
лібералізації по всій лінії. На його думку, тут відгравали ролю ще 
й специфічні антиукраїнські погляди деяких урядових осіб, що при
писували Україні й українській національній справі антидержавний 
характер. Україною можна було лякати й нею лякали.

«Надобно, — пише Куліш далі в тому-ж-таки листі до Тарновського, — дождать
ся перемены несколькихь лиць, пугающихъ правительство Малороссіею; 
тогда только Черная Рада можетъ быть напечатана безопасно для цензора 
и для автора. Много прекрасныхъ вещей теперь не пропускается; два цен
зора, у которыхъ я былъ, въ совершенномъ уньїніи: боятся, чтобы дела не 
пришли в старый порядок»1 2.

«Старый порядокъ!..» Ні в кого не було певности, що уряд справді намага
ється стати на шлях реформ і послідовно йти цим шляхом. Навпаки, 
раз-у-раз з'являлася думка, що всі добрі наміри уряду це, мовляв, 
не більше, як декоративна пишновеличність риторики, необхідної 
в перші дні нового царювання. Сьогодні проголошують гасло ре
форм, щоб узавтра повернути назад.

Що ці песимістичні Кулішеві думки, висловлені в вересні, не були випад
ковим настроєм, тимчасовим вражінням, а відбивали переважне 
уперте переконання тодішнього громадянства, — за це промовляв 
квітневий р. 1857 лист Куліша. Од вересня до квітня, взимку 1856-7 р. 
ніщо не змінилось. Тільки ще гостріш, ще негативніш, ще з більшим 
обуренням висловлюється Куліш проти пригноблення й гнобите
лів. Загальне переконання Кулішеве: старий лад гніє, розкладається 
й смердить. Нема чим дихати від трупного смороду. «Удушающій

1 Кіев[ская] Стар[ина]. 1898, т. 61, кн. 4, ст. 121.
2 Кіев[ская] Стар[ина]. 1898, т. 61, кн. 4, ст. 121.
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смрадъ разложения старыхъ началъ» — так визначає Куліш загаль
не становище в державі: «будущее ужасно». Вже не можна сміятися 
з Руси, як Гоголь. «Отчаянныя рьіданія»... «безнадежное уньїніе» — 
отака тема квітневого листа до П. О. Плетньова. Почавши говорити 
про цензуру й цензорів, про її безглуздість, дуже різко одізвавшись 
про кн. П. Вяземського, — Куліш висловлює бажання видертись 
з цієї «жахливої держави», де все дхне смертю.

«Наши цензоры — это собаки, который не дають человеку спокойно пройти на 
улице, а ихь начальники — тяжелыя колоды поперекь дороги... Прежде 
нами цензура правила какь строгій, необразованный баринь, воображав- 
шій, что арапникъ єсть лучшій жезль правосудія; а теперь она превратилась 
въ строгую, глупую, подозрительную и неугомонную барыню, которая за 
одно то уже считаеть нась врагами своими, что мы не чиновники,! а печат
ники, даже не литераторы. Я къ Вамъ писалъ о князе Вяземскомъ, что онъ 
кое-что для меня сдЬлалъ по просьбе графа Толстого; а теперь онъ даже его 
изумляетъ своею старушечьего неподвижностью. Государь поставилъ его 
главнымъ лицомъ въ цензуре сь тЬмъ, чтобь нашу литературу очеловечить, 
а онъ отдалъ нась подъ начальство своимъ канцелярскимъ, безъ которыхъ 
онъ не смееть сделать шагу, и теперь намъ вдвое хуже прежняго. Но зачемъ 
смущать Вась варварскими вестями посреди общества, существующая) на 
правахъ человеческихъ?1 Когда-нибудь и для меня настанетъ время свободы, 
когда-нибудь вырвусь же изъ этого ужаснаго государства. Не спешите въ 
него возвращаться. Кроме уньїнія, кроме всеобщаго безнадежнаго уньїнія, 
Вы ничего здесь не найдете. Еще никогда наше общество не чувствовало такъ 
сильно тяжести и отвратительности мертваго трупа, который оно таскаеть 
на плечахъ своихь. Даже во времена Гоголя, какъ вижу я по его письмамъ, 
удушающій смрадъ разложенія старыхъ началъ не чувствовался въ такой 
страшной степени. Теперь уже н Є т ь  никакой возможности смеяться надъ 
Русью по-Гоголевски: Русское слово превратится скоро въ одни отчаянныя 
рьіданія. Будущее современнаго поколенія — ужасно!».

Звертаючись до України, Куліш жадної не знаходить утіхи.

«Въ Малороссіи я не моїу прожить и одного месяца сь удовольствіемь: сколько тамъ 
происходить отвратительнаго. Угнетають ли кого, самъ ли кто угнетатель

1 П. О. Плетньов був за кордоном. Куліш, перебуваючи в тяжких умовах самодержав
ної Московщини, не знаючи зовсім Европи, «изъ прекраснаго далека» московському «вар
варству» протиставляв європейське суспільство, як «общество, существующее на правахъ 
человеческихъ». Одвідавши р. 1858 Европу, побачивши соціяльну нерівність, що панувала 
в Европі, він різко змінив свої попередні оцінки. «Человечности» він не знайшов і в Европі. 
Див. нашу статтю: «Хуторянство і Европа» (листи Кулішеві з-за кордону р. 1858-го). Життя 
й Революція, 1926, кн. 7. ст. 71-79.
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и негодяй — все это мои братья: недостойное въ человЪкЪ возмущаеть 
меня тамъ гораздо сильнее, нежели гдЬ-либо. Единственная надВжда найти 
спокойный уголокъ въ чужихъ краяхъ: но скоро-ли наступить это время — 
не знаю»1 (20. IV. 57. СПБ).

Як гадав був Куліш, державна урядова машина в такому кепському стані, 
що жадної надії полагодити її не може й бути: ї ї  т р е б а  з л а м а 
т и .  Даремно змінюють осіб; отже призначення кн. Вяземського, 
Пушкінового друга, поета й літерата, аж ніяк не позначилося на за
гальній ситуації що-до полегшень у цензурній справі. Потрібна, як 
гадає Куліш, не зміна осіб, а корінний переворот* 2. Отже на посаду 
обер-прокурора Св. Синода призначено графа О. П. Толстого, що 
ім'я його зв'язане з ім'ям Гоголя. «Чудова людина», але зовсім безси
ла перед лицем системи й бюрократичного апарату. Воля особи ні
чого вдіяти не може. Формалізм, безглуздя, папери, «плутни» — ось 
підвалини московської державносте.

«Прошлое царствованіе образовало такую массу безчувственныхъ формалистовъ, 
что усилія изъ сколькихъ разумныхь деятелей производятъ едва замЪтное 
вліяніе на дЬла правленія. Его преемникъ найдетъ готовую машину, кото
рую перестроить онъ не съум'Ветъ, а сломать не сможетъ. Оть этого и по- 
ставленіе прекрасныхъ людей на вьісшія мЪста остается безплоднымъ». 
Важливо змінити систему, а не осіб. «Напр., оберъ-прокуроромъ Св. Сино
да сд'Ьлань графъ Александръ Петровичъ Толстой. Самъ по себъ, онъ готовъ 
бы сделать для Русской церкви, но его задавятъ кипами бумагь и собьютъ 
сь толку насл-Ьдственно обрабатываемыми плутнями»3.

«Московскіе умные люди въ уньїніи, и т о , ч т о  я В а м ъ  п и ш у ,  е с т ь  
п о в т о р е н і е  и х ъ  с л о в ъ » 4. Куліш в оцінці політичної ситуа
ції повторює думки московських слов'янофілів. Наведене місце

* Пригнічений суворою дійсністю, Куліш Москві й Україні протиставить ідеал «чу
жих країн». Він уживав усіх зусиллів, щоб здійснити свою мрію про закордонну мандрівку, 
але поїхати до Европи йому пощастило допіру через рік, на початку року 1858.

2 Висловивши таку радикалістичну думку, Куліш зовсім не прихильник того, щоб по
лохати уряд, зчиняти галас. Коли на початку січня р. 1857 в Петербурзі порозвішувано прокла
мації, що могли викликати заколот в народніх масах, Куліш висловивсь проти таких способів. 
12 січня р. 1857 у листі до дружини він писав: «7-го чи 8-го числа хтось понаклеював у Петербур
зі на всіх углах печатне об'явленіе, щоб збирались люде слухать указ об крестьянской волі. На
род зобравсь: указу не читають; почали ломать двері в сенат; да насилу поліція розошала. До
садно! Оттакими штуками тільки правительство полохають, і нам усім буде не лучше, а гірше».

3 Лист до В. В. Тарновського. Кіев[ская] Стар[ина], 1898, кв. IV, crop. 121.
4 За таким ім'ям були в Москві відомі слов'янофіли. Порів[няй] лист [О]. [М]. Плеще

ева, написаний наприкінці 40-х рр. з Москви, Плещеев (петрашевець, поет, ім'я йото згаду
ється також і в біографії Шевченка) свідчить, що «московськими умными людьми» називали 
слов'янофілів.
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дуже важливе для нас, бо воно дає нам спромогу з'ясувати не тільки 
джерела політичних міркувань нашого письменника, а й зазначити 
«тонус», стиль його ідеологічних пересвідчень. Політична ідеологія 
Кулішева, що почала формуватись в обставинах Кирило-Методіїв- 
ського Т[оварист]ва, остаточно оформилася в 50-х роках в атмосфері 
розмов і думок московських слов'янофілів. Досить переглянути Ку- 
лішеві листи середини 50-х років, щоб побачити, що листи, де Ку
ліш торкається політичних і громадських тем, завсіди й скрізь пере
йнято поглядами слов'янофілів. Даючи оцінку політичним подіям 
у своїх листах, він раз-у-раз підкреслює, що його оцінка — повторює 
слова його московських приятелів-слов'янофілів.

Не дурно ж їхавши влітку р. 1856 на Україну Куліш віз із собою портрети 
Хомякова й Аксакова1.

Слова й погляди його московських приятелів були за вихідний пункт, що, 
користуючись з них і розвиваючи подібні думки, Куліш витворював 
на цій основі свої власні погляди. Так от у свойому вересневому лис
ті до Тарновського, що його ми вже були цитували, Куліш, узявши 
за вихідний пункт думки слов'янофілів, висловлює свої міркуван
ня про Україну. Сумну слов'янофільську оцінку московської дій- 
сности Куліш переносить на оцінку сучасної України. «У меня тоже 
заболіло сердце за нашу Малороссію. Что за бедная страна! Она 
могла бы быть покрыта розами, а ростуть въ ней одни репейники. 
К а к ъ  о б н о в и т ь  и з ъ  у п а д к а  е я  н р а в с т в е н н ы я  с и л ы ,  
к о г д а  не п о з в о л я ю т ъ  с у щ е с т в о в а т ь  ни о д н о м у  п и 
с а т е л ю ?  Шевченко погибаеть по прежнему въ ссылкЬ, я  долженъ 
бросить великія предпріятія, пріостановить свои ни сь кЬмъ не 
раздЬляемыя изученія и сделаться журнальнымъ поденщикомъ»1 2. 

Підкреслені рядки, нехай які вони побіжні, дають багато матеріялу для 
характеристики Кулішевих поглядів на Україну й українську спра
ву за тих часів. По-перше, констатовано, що українське національ
не життя «занепало», по-друге, накреслено як чергове актуальне 
завдання — необхідність національного «оновлення»; до того тему 
«оновлення нації» зв'язано з темою «письменників». Відродити на
ціональні» сили України з занепаду не можна, як гадає Куліш, без 
розвитку творчої діяльности письменників. Инакше кажучи, про
блема національного відродження, відродження нації трансплану- 
ється в Куліша як проблема насамперед і переважно літературна, 
тоб-то як відродження національної літератури.

1 За це див. у нашій статті: «Перебування Куліша на Україні влітку р. 1856». Кулішів- 
ський Збірник. [Пантелеймон Куліш, збірник. — К., 1927.]

2 Кіев[ская] Стар[ина], 1898, кн. IV, crop, 121-122. Порівн. у нашій статті: «Мат[еріяли] 
до істор[ії] приятелювання] Куліша й Шевченка р. 1856-57-го». Шевченко та його доба. 
К. 1927, в. II, ст. 94.
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Оцей асоціятивний перехід думки Куліша від гадки про Україну до гадки 
про її письменників (про Шевченка й себе) — надзвичайно характе
ристичний для всіх політично-громадських та національних ідеоло
гічних побудувань Кулішевих. Скорбота за Україну це для нього сум 
за долю її письменників. Українська справа це справа не політичної 
незалежносте, а культурного поступу. Розквіт літератури в даної 
нації це ознака життя могутнішого й вірнішого, ніж оце політичне 
існування незалежної державносте. І тому долю української нації 
Куліш зв'язує з долею її письменників: воля для загнаних у підпілля 
письменників і воля слова, — вільне слово, — отже тут джерела й пе
редумови українського національного оновлення.

«Впрочемъ, — закінчує Куліш свого листа до В. В. Тарновського, — посмо- 
тримъ, кто сильнее: цензура или духь челов'Вческій. Грустно, а все 
таки уверенность въ своемъ деле не подавлена. Будемъ трудиться 
какъ мученики первыхъ временъ христианства»1.

«Уверенность не подавлена».

В обставинах 50-х років, коли Куліш виробляє остаточно своє політично- 
громадське credo, за умов не тільки Миколаївської Росії, але навіть 
і ліберальних тенденцій Олександра II для української державної 
справи, надто після катастрофи року 1847, не було инших перспек
тив, як утворення ч и с т о - к у л ь т у р н и ц ь к о ї  аполітичної ідео
логії.

Ми не знаємо, якими шляхами пішов-би ідеологічний розвиток Куліша та 
його приятелів, коли-б не сталася катастрофа р. 1847, коли-б Куліш 
своєчасно, до арешту встиг виїхати за кордон, потрапивши одразу 
в вир революції р. 1848, бравши безпосередню участь у Празько
му всеслов'янському з'їзді то-що. Кирило-Методіївська катастрофа, 
тульське заслання, роки важкої й безплідної боротьби за існування, 
коли все це й не зламало, не розбило Куліша остаточно, не вбило 
в ньому вкрай життьової енергії, не приголомшило в ньому творчих 
інстинктів, — то все-ж-таки виразно позначилося на політичних і гро
мадських його поглядах. Коли в Куліша й лишилося дещо від ради
калізму, то це був уже радикалізм внутрішніх повстань, внутрішньої 
боротьби. Радикалізм Кулішів — культурницький радикалізм.

Підо впливом обставин 50-х років Куліш стверджує й приймає ліквідацію 
державної ідеї, ідеї політичної незалежносте української нації. Він 
проголошує «уничтоженіе и послЪднихъ остатковъ стариннаго сво- 
еобразнаго гражданскаго устройства» України. Людина обставин,

1 Кревская] Стар[ина], 1898, кн. IV, квітень, crop. 122.
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людина свого часу, тверезо зважуючи всі реальні можливості наці
ональної акції, — Куліш за ліквідаторство, за кінець окремого само
стійного життя нації. Своє категоричне «за» він аргументує мора
лістичними міркуваннями. Ідеал етичний, на його думку, вищий 
од усіх ідеалів, що варті людської гідности. «...Спасаеть, — як каже 
Куліш, — доброта и благость душевная». «И потому, — додає він, — 
поставимъ ихъ главной цБлыо жизни, а все прочее пускай будетъ 
ихъ условными формами». Національна сотеріологія Кулішева 
(питання «спасіння» нації в становищі її національного занепаду) 
стає в нього за етичну доктрину, — чи то пак, може, навіть иноді 
й просто моралістичним доктринерством1.

Куліш бере свій час так, який він єсть. Він свідомий того, що в обставинах 
часу для будь-якої політичної боротьби немає місця. Згідно з тим, не 
зрекаючись остаточно ролі й місії громадського трибуна, вір шукає 
способів здійснити г р о м а д с ь к у  а к ц і ю  в у м о в а х  н е м о ж -  
л и в о с т и  п о л і т и ч н о ї  б о р о т ь б и .  За таких умов громадська 
акція може бути тільки аполітична. І Куліш одмовляється від актив
ної боротьби, від ідеї державної самостійности нації, а натомість ви
совує аполітичний і антидержавний ідеал культурництва, як ідеал 
національного ділання1 2. Ставлячи поруч «своеобразіе гражданскаго

1 До ідеологічної системи національної філософії (= філософії нації) вносяться еле
менти метафізичности й моралістичних тенденцій. Політичним і соціяльним принципам 
протиставиться етичний і естетичний ідеал, ідеал «слова» й доброчинної людини. Цей апо
літичний і асоціяльний ідеал чистого моралізму ми знаходимо і в московських слов'янофілів, 
і в Куліша. «Только принявъ славянофильство, — пише [М]. Л. Бродський, — какь исканіе 
новыхъ формъ жизни на о с н о б Ъ м о р а л и ,  какъ «преимущественно н р а в с т в е н н о е  
ученіе», какъ сумму э т и ч е с к и х ъ  завЪтовъ, можно понять многія особенности въ ученій 
славянофиловъ...» (Ранніе славянофилы. М. 1910, crop. XLVIII). Так само й Куліш з своєї 
національної доктрини хтів зробити «преимущественно нравственное ученіе». Цю вимоіу 
духовного преображения, морального оновлення життя на ґрунті «соборной целостности 
души», як провідний принцип романтично-слов'янофільської доктрини, докладно освіт
лено у Ф. С т е п п у н а ,  Р[усская] Мысль, 1910, III, crop. 86, порівн[яй] А. Л у ш н и к о в ъ .  
«И. В. К и р е е в с к і й .  Очеркъжизни и ученія». Православный] СобесВд[ник], Казань, 1916, 
II—IV, crop. 573, 1915, V, стор. 50, 47: «о внутреннем] преобразованы человека, какъ основе 
порядка внешней жизни», 1915, IV, crop. 616. «Собственно только путь п р а в д ы  в н у т р е н 
не й есть путь, достойный человека». О. М и л л е р ъ ,  «Основы ученія первоначальных] 
слав[янофи]ловъ». Р[усская] Мысль, 1880, кн. I, crop. 83; пор. И в а н о в ъ [ - Р а з у м н и к ъ ]  Р. 
Ист[орія] р[усской] общ[ественной] мысли, 1908, т. I, crop. 320 (визначення слов'янофільства 
як «етичного індивідуалізму»). А. Е П ы п и н ъ ,  Характеристики] литер [ату рныхь] м н Є н ій , 
СПБ. 1906, вид. З, crop. 268.

2 Аполітизм Кулішів не є його виключно особисте пересвідченяя. Для 50-х років це 
типовий настрій. «Славянофильское ученіе, — пише [М]. Л. Бродський, — по преимуществу 
ученіе нравственное, аполитическое. Для славянофиловъ идеальнымъ строемъ является та
кой укладъ, который основывается на поняты членовъ, общества о братствЪ, правдЬ и ми
лосердій... (Хомяковъ въ Посл[аніи] къ сербамъ) ...Хомяковъ испытывалъ, органическое от- 
вращеніе къ политик^» («Ран[ніе] слав[янофилы]» М. 1910, стор. LII), пор. Э. Р а д л о в. Очерк 
ист[ории] р[усской] ф[илосо]фии. Пб. 1921, стор. 32.
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устройства» і «признаки своеобразной духовной жизни» й рів
няючи ці два принципи, він віддав перевагу другому принципові. 
Народність може виявлятися і в самобутній незалежності громад
ського устрою і в своєрідності творчого духовного життя, культурі, 
літературі, «душевній благості» то-що. Оскільки мріяти, по-перше, 
в 50-х роках було-б чистим утопізмом, безнадійним химерництвом, 
остільки Куліш, коли він хтів хоч будь-що зробити, присилуваний 
був обрати друге й проголосити культурництво за найвищу з усіх 
національних цінностів.

Тверезо оцінюючи ситуацію, як вона склалася для української справи в 50-х 
роках. Куліш береться до «просвітительської» роботи: культура, 
мовляв, мистецтво, література, мораль чистіш і краще виявляють 
національний «логос» перед судом сучасного й майбутнього люд
ства, ніж усі инші прагнення. Предки наші були козаки, але доба ко
зацьких воєн минулася. «Не пора!..» На зміну «козацтву», як прояву 
національного чину, прийшов «письменник». Письменник за умов 
державного занепаду, коли чергове завдання то є оновлення мораль
них сил нації з занепаду, — є найвищий і найдосконаліший вираз 
справжнього обличчя своєї народности. Не час махати шаблюкою1. 
« К н и ж к и  підопруть наше діло на довго» (24. XII. 56. Тарновсько- 
му). Народництво Кулішеве, витворене підо впливом ліквідатор
ських настроїв, — воно є культурництво, в якому панує ідея деструк
ції держави.

Коли гине держава, занепадає громадсько-політична самобутність нації, 
тоді відроджується в новому пишновеличному розквіті її культурна 
творчість. Цю думку, як провідну тезу, висловив Куліш у своїй статті 
в «Основі», присвяченій І. Котляревському.

«Конецъ ихъ отдельной, хотя уже давно не самостоятельной жизни, въ исхода 
XVIII стол'Втія, былъ временемъ упадка какъ польской, такт» и украинской 

> народности. Но к о г д а , по-видимому, п о г а с л а и п о с л е д н я я  искра

Аполітизм, як громадський настрій, це властивість романтичної доктрини; на 
зв'язок у цьому відношенні між московським] слов'янофільством та німецьким] роман
тизмом вказує Ф. С т е [ п ] п у н, Р[усская] Мысль, 1910, III, crop. 86. Аполітизм покладено 
в основу Карлейлевих «Памфлетів останнього дня». Негативне ставлення до політичної бо
ротьби характеризує Фур'є й фур'єризм (А. Б е б е л ь , «Шарль Фурье, его жизнь и ученіе». 
Библіотека «Просв'Ьщеніе», СПБ., [1906], crop. 21). Про вплив сучасного слов'янофілам ро
мантизму на провідні твердження московських теоретиків говорять як [М]. Г . Ч е р н и ш е в -  
с ь к и й , Очерки гоголев[скаго] періода [русской литературы], Современник] 1856, Щолное] 
С[обрание] С[очинений], т. II, СПБ. 1906, crop. 69-73, такі [О]. [М]. П и п і н, Характеристики] 
литературных] мпЬній, crop. 250.

1 Лист до Шевченка 5 липня 1844 р. Кіев[ская] Стар[ина], 1899, кн. II, crop. 193-4, див. 
нашу статтю: «Куліш і Шевченко. До історії їх взаємовідносин в 1843-44 роках». «Шевченко 
та його доба», 3 6 .1, Київ, 1925, crop. 63.
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польскаго патріотизма и у к р а и н с ка г о  к о з а ц к а г о  духа,  — въ той 
и другой націй начали о б н а р у ж и в а т ь с я  п риз на к и жиз ни,  
б о л е е  мог учей и в е р н о й ,  н е же л и  с у щ е с т в о в а н і е  п о л и 
т и ч е с к о е ,  часто подчиняющееся нравственнымъ достоинствамъ и недо- 
статкамъ одного лица, — п р и з н а к и своеобразной ду х о в н о й жизни,  
определяющей, что вынесъ народъ изъ своего прошедшаго, счастливаго 
и несчастнаго. Польская народность проявила себя въ обширной, энер
гической литературе, которая выразительнее всехъ Радзивиловъ, Потоц- 
кихъ и Вишневецкихъ сказала свету, что такое Поляки разныхъ сословій 
и состояній и что такое Польская нація вообще, въ своемъ прошедшемъ 
и настоящемъ. Что касается до Украинцевъ, то у нихъ также вследъ за 
уничтожешемъ и последнихъ остатковъ стариннаго своеобразнаго граж- 
данскаго устройства, обнаружились попытки къ вьіраженію своей народ
ности передь судомъ современнаго и будущаго человечества. Мы говоримъ
0 начале письменной украинской словесности»1.

Ось по суті антигромадська й антидержавна теорія літератури, теорія чи
стого культурництва, мистецтва для мистецтва в усій анархічній
1 деструктивній своєрідності, властивій цій теорії, — теорія, що по
чаток вияву національної самосвідомости зв'язує з фактом політич
ного занепаду, до того культурна духовна творчість оцінюється, як 
вища порівнюючи з творчістю державною1 2. «Мицкевич вище од Ра- 
дзивилів і Потоцьких!».

«Венокъ изъ мирта какь корону 
Наденеть верная рука», —

мігби Куліш процитувати Новаліса.

1 «Основа»> 1861, кн. І, [с. 235-262. П. Куліш.]«Котляревський», crop. 235.
2 Антидержавництво національного ідеалу, як ідеалу етичного, що ми його знахо

димо в Куліша, відповідає поглядам московських романтиків слов'янофілів 50-х років. «По 
мненію славянофиловъ, смыслъ жизни заключается въ осуществленіи заветовъ Христа. Об
щество, несомненно, д[олжно] б[ыть] построено на нравственныхъ основахъ... Славянофилы 
мечтаюгь о такомъ строе, где живете правда внутренняя... Въ этомъ смысле славянофилы, 
несомненно, являются представителями противогосударственной теорій, противника
ми власти, какь таковой» (Н. Л. Б р о д с к і й ,  Ран[ніе] слав[янофилы]. М. 1910, crop. L). Пор. 
О. М и л л е р ъ, «[Основы] ученія первонач[альных] славянофиловъ». Р[усская] Мысль, 1880 ,1, 
crop. 83,89,94. Ірраціоналістичні елементи в політичних і історичних концепціях слов'янофілів 
зазначає П. В и н о г р а д о в ,  «И. В. К[иреевск]ій и на[чало] моск[овскаго] сл[авянофильст]ва». 
В[оспросы] ф[илософіи] и пс[ихологіи], 1891, кн. 10, crop. 122,126. Анархістські антидержавні 
тенденції в слов['янофільст]ві виразно підкреслює Іванов-Разумнік, Ист[орія] Р[усской] об- 
щ[ественной] мысли, т. 1 ,1908, crop. 324. Ми, здається, не помилимось, коли скажемо, що анти
державні тенденції, проповідь «слова», культури Куліша розвинулися не без особистого впли
ву К. Аксакова, що з ним Куліш приятелював у 50-х роках. [С. А.] В е н г е р о в ъ, Крит[ико-] 
біограф[ическій] Слов[арь русских писателей и ученыхъ]. т. I, СПБ. 1889, crop. 286-7.
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«Къ престолу славы властнымъ словомъ,
Счастливый, призвань ты одинъ;
П'Ввецъ по с т у п е н я м ъ  с у в о р ы мь  
В з о ш е л ъ ,  какъ к о р о л е в с к і й  сынъ».

(Новалисъ. Г[енрих] ф[он]-Офтердингенъ).

На королівський трон сходить поет; він — ватажок народу; вінок з мирту 
замшив королівську корону — булаву гетьманів передано письмен
никові... Куліш, висовуючи на перший план поета, стверджуючи 
примат поета («слова») в народньому житті, —■ розвивав у наведено
му уривкові з «Основи» типову романтичну теорію з характерним 
для романтичної доктрини аполітизмом і абстрактним ідеалізмом. 

Як аполітизм німецького романтизму розквітнув і поширився на поч. XIX в., 
коли саме існування німецької держави стало непевне, так само 
в відповідних обставинах розвинулись і відповідні теорії Кулішеві. 
Ухід у культурництво, відмовлення від ідеї державности, від громад
ських цілей, виразний аполітизм, — все це у Куліша виявляло його 
ліквідаторські настрої, було за відіук тих зовнішніх суспільних об
ставин, що важким тягарем лягли на нього та його приятелів, зводя
чи нанівець можливості практичної громадської діяльности. Треба 
було пристосовуватися до цих обставин. Людина з темпераментом 
трибуна, людина широких громадських цілей, — він приголомшує 
ці прагнення й всупереч собі проповідує антигромадські доктрини. 

Куліш в одному з своїх листів нездійсненність, недокінчену й абстрактну 
неповноту творчости московських слов'янофілів пояснює тим, що 
бюрократично-урядова «німота прибила їх із-за угла лопатою да 
й накрила мокрим рядном, котрого вони й досі з себе не скинули; 
тим і туманіють»1. Це ще з більшою рацією міг-би Куліш прикласти 
до слов'яністів-українофілів. їм ще важче було дихати й ще важче 
було скинути з себе отеє «мокре рядно»1 2. Кажучи про слов'янофілів:

1 12 січня р. 1857, лист до Г. Галагана. Кіев[ская] Стар[ина], т. 66, crop. 350.
2 Заборони, переслідування, проголошення «челов'Ькомъ неблагомыслящимъ й не- 

благонадежнымъ», примушене довголітнє мовчання, все це розвинуло в Кіреєвському «бо
язнь действовать», зробило з нього «лишняго человека». «Жизнь не удалась». «Невозмож
ность проявить себя во вне, въ обществе заставила Киреевскаго обратить взоръ в н у т р ь »  
(Герцен). Кіреєвський прийняв те становище, що в ньому через обставини опинився, він на
дав йому значіння певної цінности. Як пише він в одному з листів, він «боится действовать 
тамъ, где темно й неудобно действовать». Кіреєвський зрекається своєї волі, чину й кінець- 
кінцем віддається «подь начало» «старцу». Його більш як Куліша «жизнь разбила въ прахъ». 
Див. А. Л у ш н и к о в ъ ,  «И. В. К[ирЄевск]ій. Очеркъ ж[изни] и уч[енія]». Православный] 
Собеседник], Казань, 1915, червень, crop. 238; Н. Б р о д с к і й ,  op. cit., ст. XX; А. К. Б о p о з - 
д и н ,  «XIX векъ», т . II, СПБ. 1905, crop. 306; пор. погляди А. Ю. К и н г и . «И. В. К-ий. Его 
личность и дВя-ть». Воронежь. 1915; ст. 109, 68, 66 «Мне надоело быть немымъ, — пишеть 
онъ, — и все-таки немота стала правиломъ въ этой жизни, а речь исключешемъ. И самая
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«туманіють», — він і про себе та про своїх спільників каже те саме. 
Дозволимо навести кілька прикладів з Кулішевих листів з того часу. 
«І самі ми, тиї люде, которі здаємось кращі од инших, самі ми х о 
д и м о  ч а с о м  в т у м а н і  і живемо чужою оманою, не бачачи 
й серцем не чуючи рідного, святого добра свого» (18. II. 57. О. Г. Ми- 
лорадовичівні). «В мене, — пише Куліш до Галагана, — воля єсть, да 
немає сили і вік мій у марних оповіданнях проходить» (9. II. 57. Киев
ская] Ст[арина]. 1899, LXVI, 344). «Душа моя смята и измучена» (6. III. 
57, до дружини). «Жизнь... разбила меня в прахъ» (там-же).

Не бачивши виходу, не сподіваючись на успіх «прямого удара» й не вірячи 
до того ж  і в лібералізм як засіб і шлях визволення, не розраховуючи 
на те, щоб уряд з власної ініціятиви здійснив реформи, що їх че
кали, — Куліш проповідує підпілля: «Забьемся въ темную норку»1. 
Підпілля він робить за норму поведінки.

Щоб жити, щоб рухатись, щоб сподіватись і не збожеволіти, треба було 
виправдати, ідеологізувати те духовне підпілля, в яке їх загнали Ми
колаївські жандарі. Та теорія культурницького аполітизму, що її ви
клав Куліш у вищецитованій статті про Котляревського, це ідеологі- 
зоване й виправдане підпілля.

В 40-50-х роках не було місця для «строптивости». Бакунін — Бакунін!..-- 
в 50-х роках ідеологізує Муравйова! Сибірського губернатора він 
проповідував як революційного диктатора, як ватажка «земської» 
армії. «Вотъ вамъ готовий спаситель Россіи!» — писав Бакунін Гер- 
ценові* 1 2. У залізній диктатурі генерал-губернатора з Далекого Схо
ду Бакунін хтів бачити поратунок Росії... Муравйов був реальність! 
І Бакунін брав Муравйова й стилізував його так, як це відповідало 
його Бакунінському стилю: в 50-х роках, на засланні Бакунін своє 
анархічне, революційне «бакунінство» вкладав у рамці «Муравйов- 
ських», генерал-іубернаторських можливостей.

рЪчъ эта какъ будто сдавленная, уменьшенная въ своемъ естественном] объем!» и силЪ». 
П. В и н о г р а д о в ъ ,  И. В. К[иреевск]ій и начало моск[овскаго] сл[авянофильст]ва. В оп р о
сы] фил[ософіи] и псих[ологіи], 1891, кн. 10, ст. 106.

1 Цього моменту в Кулішевому світогляді ми торкалися в нашій статті: «Хуторянство 
і Европа. (Листи Куліша з-за кордону р. 1858)». Там ми писали: Куліш «усвідомив для себе, що 
«настоящій порядокъ нестерпимъ», що «масса людей допускаетъ его покамЪсть», на деякий 
час, але прийде пора, коли маси «долЪе не захотятъ терпЪть!..». Він визнає, що революція не
минуча, тільки ж до революції, на його думку, Европі ще далеко. З революційних передумов 
він не робить революційних висновків... Ті, котрі проти «настоящаго порядка вещей», пови
нні, на його думку, піти в підпілля. Беручи на увагу віддаленість того моменту, коли маси «не 
захотять терггЬть», Куліш стверджує для себе відмовлення од активної боротьби. Із думки: 
«еще далеко», він робить висновок: «забьемся въ темную норку» (Життя й Революція]. 1926, 
кн. VII, crop 77-78).

2 Див. Ю. С т е к л о в ,  «М. А. Бакунин, его жизнь и деятельность». М. 1920, crop. 368-  
380; Вячеслав] П о л о н с к и й .  Бакунин, т. I. М. 1922, ст. 323-327.
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Коли це робив Бакунін, то не инакше й Куліш. Куліш брав дійсність такою, 
яка вона була, доктринізував і стилізував її. 

їх пригноблено, їх загнано в підпілля. Піти не можна. Хай буде! Визнаємо 
те, чого не можна не визнати. Цим переможемо. Переможемо загна
ністю, підпіллям, пригнобленістю. їх мимоволі зробили лагідними, 
примусили бути лагідними. Вони будуть лагідні. Кротостію пере
можемо. «Кротціи наслідять землю!». Українофільську політичну 
й громадську практику робить Куліш «практикою кротости!». В 50-х 
роках це був єдиний спосіб якоїсь акції, нехай пасивної, негативної, 
нехай абстрактної, але все-ж таки акції1.

У щонайбезнадійнішому становищі можна знайти джерело для радісних 
сподіванок. «Ядь» обернути на «ядь». У Куліша вистарчило душев
них сил не дійти до остаточного песимізму, але свою пригнобленість 
і загнаність ствердити як позитивний факт. «Все, мовляв, якнайкра
ще в цьому, мовити, найкращому з світів».

Призвичаївшись до повітря темної норки, можна кінець-кінцем уважати 
атмосферу підпілля за найкращу. З погляду «кротости» оглядає Ку
ліш історію українського народу. Українська історія, на його думку, 
протягом багатьох століть — виправдання «кротости» як основно
го життьо-творчого принципу. Лагідна смиренномудрість — сенс 
історичного процесу української нації. Терпіння — вищий заповіт 
тим, кого зневажають. Куліш проти Шевченка й проти «строптивос
ти», що Шевченко проповідував. «Докоряє нам Шевченко, о в е ч о ю  
н а т у р о ю ;  отже, — пише Куліш у листі до Юзефовича 19-го січ
ня 1857, — отже як поглянеш на всю історію, то єсть у того сонму 
народнього якийсь вищий розум, і не дарма сказано: «терпи ко
зак — отаманом будеш»1 2. Куліш робив наголос на першій половині 
прислів'я: т е р п и ! В терпінні, тільки в терпінні він бачив прояв ви
щого розуму українського народу та й усієї його історії. У зневазі до- 
сяг український] народ того, що лишиться назавсіди неприступним 
для инших народів, гордовитих переможців.

«Прийде  година,  каже Куліш, — і, м о ж е ,  вже с коро ,  що «кр от ці и  
н а с л і д я т ь  землю!».  Нас обдирали, нас зневажали не з чого иншого,

1 Порів[няй] аналогічні ідеї московського слов'янофільства. « С м и р е н і е  — воть 
основное свойство русскаго человека, вотъ та первооснова народной души, что влечеть къ по
двигу, что ограничиваеть насъ отъ европейца... Какую другую черту національнаго характе
ра могли выдвинуть славянофилы, считавшіе действительной силой въ исторіи только нрав
ственная истины?.. С м и р е н і е  ведь представляете такое прекрасное условіе для насажде- 
нія именнохристіанскойлюбви». (Н . Л . Б р о д с к і й ,  Ран[ніе] слав[янофилы]. М. 1910, ст. 
LIII); Евг[еній] С о л о в ь е в е  ( А н д р е е в и ч е )  Очерки изе ист[оріи] р[усской] л[итерату] 
ры XIX в., СПБ. 1903, crop. 96.

2 Кіев[ская] Стар[ина]. 1899, березень, т. LXIV, crop. 314.
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як з дурного розуму, да й сами ми до того спричинялись через своїх недо- 
людків-панів да гетьманів. Отже й пам'ять злочинців і здирщиків погибла, 
а сонми люду українського сіяють душевним богатством над усі народи 
і збагащають Московську Русь що-року. Чи дякує вона, чи ні; чи знає вона 
теє, чи ні — нужди мало; а що дано — те дано, і вернеться нам колись сто
рицею. Посіє пахар зерно, да й те не погибає безплодно, а то ж зерно добра 
святого»1.

Ця своєрідна національно-народницька теорія аполітичної антидер- 
жавности висовує на перший план принцип народу, «сонму», 
«соборности»1 2 з. В основу її покладено поняття «добра», а практикою 
стає практика смирення, лагідности й покори. Гинуть пани й геть
мани, ті, що змагаються за маєтки й владу, але сяє тихим сяйвом 
душевне багатство народу. Політичну акцію державних людей Ку
ліш розцінює як здирство й злочинство. Злочинцям і здирщикам, 
панам і гетьманам Куліщ протиставить «сонми люду українського». 
Неправді державницькій, злочинству влади й владарів він проти
ставляє внутрішню правду народньої душі. «СвяТе добро», добро 
душі, н а р о д н ь о ї  д у ш і ,  для Куліша єдиний певний і реальний 
історичний факт. Все инше — омана і мара! Куліш вірить у моральні

1 Ibid.
2 «Славянофилы неуклонно подчеркивали значеніе массовыхъ движеній въ ис- 

торіи народа, при чемъ личности отводили скромную роль въ историческомъ процесса 
(въ этомъ они расходились съ противниками-западниками). Грановскій, напр[имер] пи- 
салъ о нар[одной] массЬ: Массы, какъ природа..., безсмысленно жестоки или безсмысленно 
добродушны. ОнЪ коснЪютъ подъ тяжестью историческихъ или естественныхъ опредЬленій, 
отъ которыхъ освобождается мыслью только отдельная личность. Въ этомъ разложеніи 
массъ мыслью заключается процессь исторіи». Для Хомякова, наоборотъ, «все значать 
народы... Великія историческія явленія производить общее стремленіе народа... Въ наше 
время... личность много утратила своего значенія. Поззія, величіе принадлежать действию 
массъ...». Н. Б р о д с к і й, Ран[ніе] слав[янофилы]. М. 1910, ст. LXI).

Визнання слов'янофілами масового розуму, масової свідомости народа в зв'язку
з відповідними твердженнями народників та А. Толстого, див. Евг[еній] С о л о в ь е в ъ  
(А н д р е е в и ч ъ). «Оч[ерки] изъ ист[оріи] р[усской] л[итерату]ры XIX в.» СПБ. 1903, ст. 96. 
Ідею «колективістичної психології» в світлі загальної слов'янофільської] теорії розглядає 
П. В и н о г р а д о в. И. В. К[иреевск]ій и на[чало] моск[овскаго] сл[авянофильст]ва. В[оспро- 
сы] ф[илософіи] и пс[ихологіи], 1891, кн. 10, ст. 121-122; на джерела антиіндивідуалістичних 
тенденцій сл[ов'яфільст]ва (Луї Блан) і на залежність слов'янофільства в цьому відношенні 
від соціялізму вказує [Р.] І в а н о в - Р а з у м н і к .  Ист[орія] р[усской] общ[ественной] мысли, 
СПБ. 1908, т. І, ст. 309, 313, пор. П. С а к у л и н, Р[усск^я] л[итерату]ра й социализм. М. 1924, 
ст. 478-484.

Що-до «проблеми народа какъ сокровеннаго источника національнаго творчества» 
в московському слов'янофільстві див. Ф. С т е п п у н ъ ,  «Н'Ьмецкій романтизмъ и русское сло- 
вянофильство». Р[усская] Мысль, 1910, кн. ПІ, ст. 66; див. також Д. Са м а р и н ъ, Побор[ник] 
всел[енской) правды. Возраженіе В. С. Соловьеву. СПБ. 1890, ст. 21, 61-2. А. Н. П ы п и н ъ ,  
Характеристика] лит[ературныхь] митній, СПБ. 1906, crop. 265.
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цінності як єдині варті визнання реальні факти народнього життя. 
«Добро» є єдиний реальний факт історії; етика — єдина історична 
доктрина, що її слід студіювати державним діячам. Чи ж треба до
дати, що в цих твердженнях Кулішевих його історично-державна 
теорія доходить до самозаперечення: поняття державности й істо
ризму розпливається в поняттях етичних, поняттях по-суті абсо
лютних, тобто поняттях позачасових і тому позаісторичних. Куліш 
ірреалізує поняття держави: зникає пам'ять за тих, що змагаються 
за умовні земні зовнішні цілі, тимчасові тутешні блага, а існує над 
усі віки п р а в д а .

Наведені цитати з Кулішевих листів р. 1856-7 дуже важливі, бо вони не 
тільки якнайкраще коментують провідні ідеологічні тези, вислов
лені в «Чорній Раді», але й свідчать за те, що в середині 50-х років 
у Куліша вже остаточно склалися ті погляди на владу як на лихо, що 
згодом знайшли собі вираз в негативному ставленні до козацтва, до 
історичної боротьби козацтва за державу.

Моралістична теорія національної місії — цікаво, що Куліш ухиляєть
ся од будь-яких натяків на теократизм — це філософія «добра» в її 
пристосуванні до процесу історичного життя народу: народ живе 
не здійсненням своїх політично-державних і економічних завдань, 
а здійсненням найвищої правди. Історична місія українського] на
роду, за Кулішем, полягає не в будуванні своєї самостійної держав
ности, а саме у відмовленні од прагнення певних практичних мет 
і в шуканні вищої правди. Не Шрамко ідеал Куліша, а Божа Людина, 
сліпий співак, кобзар!..

Поняття влади Куліш підпорядковує поняттю правди, як це єсть і в народ- 
ньому уявлінні про владу: для народу, згідно з фольклорними доку
ментами, владу виправдано як моральну: вона існує доти, доки вона 
етична. Та влада, що ухилилась в зло, занепадає (цар, приміром], 
що согрішив в особистому житті — зрадив жінку, не охрестив ди
тину, кинув ходити до церкви, гине. «А коли-б не те, то й до цього-б 
часу царював»). За народніми поняттями уявління влади — уявлін- 
ня доброчинного господаря. Це уявління Куліш переносить і в свою 
фольклорно-народницьку теорію трактування політичних проблем, 
що в ній немає ані крихти політики, ані натяку на принципи еконо
мічних доктрин.

Негативне ставлення до гетьманської й старшинської політики, що не раз 
ми стріваємо в Куліша, підказане тим-же аполітизмом, загально-не
гативним ставленням до політики: українська історія спричинилась 
через своїх панів та гетьманів до здирств і злочинств, до зла; через 
панство й гетьманство ухилилась від свого прямого призначення: 
шукати царство боже на землі. А тому, як гадає Куліш, треба запере
чити «панство й гетьманство» як джерела зла. Конкретні політичні
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цілі не можуть виправдати неправди. Таке принципове ставлення 
до політично-державних справ [—] прикмета, на думку Кулішеву, не 
«овечої натури», як гадав, докоряючи Шевченко, а вираз ствердже
ного примату добра: за зло треба платити добром, треба ставати на 
захист иншої нації, коли-б це навіть і не відповідало конкретній ви
годі даного народу1.

«Ми Московською Землею не вороіуємо, — писав Куліш до Юзефовича в тому ж 
таки листі до Юзефовича, — і любим московськую словесність, як і свою 
руськую. Сохрани нас Боже Московської Землі одбігати! Це тільки москалі 
нас одбігали, кидавши нас то орді, то ляхам на поталу. Раз одцурались вони 
нас, як уломився Батий у Золотії Ворота, а вдруге — по ганебному Андру- 
совському договору.

І ніхто вкраїнців не рятував,
Ніхто за їх Богові молитов не посилав;
Тілько святий Бог наших не забував,
Тілько він теє знав,
Що вів думав, гадав, замишляв,
Як невзгодини на Вкраїнську землю посилав...

Знав Господь, що з нами діє і на які учинки, на які подвиги готує. Загартовалося 
наше серце в бідах і напастях і сіяє душа наша "яко злато седмерицею иску
шено". Шукай чого иншого по тих Суздалях, Псковах да Тамбовах, а щирого

1 Конструктивна фантазія московських теоретиків романтично-слов'янофільської 
доктрини обертала сучасну Московщину в «святу Русь». За Іваном Кіреєвським закон Лю
бови керував життям росіянина й закон егоїзму життям європейця (А. Л у ш н и к о в ъ .  
[И. В. Кир'Вевскій. Очеркъ жизни и ученія]. Православный] Соб[есЬдник]. 1916, VII—VTII, 
crop. 59). Куліш слов'янофільську антиномію «Московщини-Европи» реконструює як анти
номію «України-Московщини». За Кулішем, як бачимо з наведеного листа його до Юзефо
вича, закон любови є привилей українського народу, а егоїзм [—] національна властивість 
народу московського. Те, що Кіреєвський закидав Европі, той самий обвинувальний акт по
дає Куліш Московщині. Свята Русь то, для Куліша, Київська Русь, Україна-Русь. На Україні 
немає державности, правних норм, влади, то-що. Треба визнати, що чути від слов'янофілів 
твердження про «антидержавний характер» московського народу, що побудував величезну 
імперію, було чудно. Така заява бреніла як парадокс. У Куліша було більше рації застосову
вати цю історично-філософську концепцію до України свого часу. Парадоксальна замкнена 
неполагодженість концепції К. Аксакова й Ів[ана] Кіреєвського пояснюється груповим за
мкненим становищем слов'янофілів: психологічним настроям своєї групи вони надавали 
всенародне значіння, проектували їх на всеньке історичне життя нації. Звідсіля загостреність, 
штучність, парадокс.

Про класовий характер слов'янофільської доктрини див. Евг[еній] С о л о в ь е в ъ -  
А н д р е е в и ч ъ .  Оч[ерки] изъ ист[оріи] р[усской] л[итературы] XIX в. СПБ. 1903, crop. 92, 
99. Теорію «Св[ятой] Руси» у К. Аксакова докладно висвітлено в С. А. Венгерова. Кр[итико-] 
біогр[афическій] Слов[арь русских писателей и ученыхъ], т. I, СПБ. 1889, ст. 291-307.

jH? Теорія «культурництва» в Кулішевому листуванні... 257



серця, а душі святої не забивайсь шукати на чужину, — не знайдеш нігде 
такої, як дома». Для своєї доби й своїх сучасників Куліш радить прагнути 
того, чого й предки прагнули: «святої душі» й «щирого серця...»1. «А поки 
що будем чинити так, як чинили наші предки. Москва їх одбігає, а вони до 
Москви горнуться, наче той брат, що покинули рідні брати на самарських 
степах; Москва їх цурається, а вони славлять царя і бажають піддаться під 
його руку; Москва роздирає Вкраїну різно і одну часть кидає Ляхам на по
талу, другу Турчину на наруїу, трейтю сама обдирає, а вони за зло платять 
добром і заступають її од шведа, так як заступили христіянський мир од 
мусульман, а православний од католиків»1 2.

Ім'я цьому подвигові — жертовність. Історична доля українського наро
ду — офіра на вівтарі найвищого самовідданого добра: щоб вибави
ти инші народи3.

Попереду ми були згадали, що Куліш свою ідеологічну систему будує, 
спираючись на поняття народу4. Підносячи значіння внутрішнього 
над зовнішнім, він стверджує примат «слова» над усіма зовнішніми 
проявами життя і до того-ж-таки «слова всього народу»: «Все [не] 
народнє зникає часом, піде в непам'ять»; залишиться, перебуваю
чи навіки, тільки «слово всього народа, проглаголане вікам». Ледві 
чи можна було виразніш зформулувати ідеалістично-народницьку 
природу своєї теорії з її провідним антиіндивідуалістичним та ко
лективістичним основним принципом. Куліш різко протиставить

1 Те, що Куліш так піднесено проголошує значіння «душі», це типово романтична ри
са. Не дурно Ервін Кірхер романтичний світогляд визначив, як « п о ч у т т я  п р о б у д ж е н 
ня д у ш і » .  Пор. Ф. С т е п п у н ъ .  «Нвм[ецкій] ром[антизм] и р[усское] сл[авянофильст] 
во». Р[усская] Мысль, 1910, III, стор, 70. Принцип «тайны сердечной», що дає «жизнь жизни» 
у Ів[ана] В. Кіреєвського, див. А. Л у ш н и к о в ъ .  «И. В. К[ирЪевск]ш. Очеркъ жизни и уче
нья». Православный] СобесЬд[ник], 1916, ІХ-Х, ст. 211.

2 Кіев[ская] Стар[ина]. 1899, т. 64, кн. 3, crop. 314.
3 Пор. тему жертовности, як її висловив Куліш1 у листі з того ж часу до Ол[ександри] 

Григорівни] Милорадовичівни 6. III. 57. «Нехай Бог прийме страданья мої і инших щирих 
дуііі у жертву угодную і просвітить світом своїм Україну. Ради мучеників Він ізвергав не раз 
огонь на землю; чому ж не звергне й до нас, коли вже багато мук за Вкраїну перенесено, ба
гато чистих жертв принесено! Нам тільки треба очищать душі свої, щоб було тому огневі бо
жому достойне хранилище, щоб не згас він од повсюдного нечестія і не прийшлось купувати 
його новими; тяжкими, крівавими жертвами».

4 «Мысль, Что народъ — громадная движущая сила, в'Ьра, что въ немъ, простомъ, 
забитомъ, загнанномъ народВ, скрываются всякія нравственныя залежи... что впередъ мож
но итти только всходя изъ изученія особенностей его быта, что счастье й благоденствіе Рос- 
сіи неразрывно зависитъ отъ этой сЬрой крестьянской массы — это настроеніе ...исходило 
отъ славянофиловъ». (Н. Л. Б р о д с к і й .  Ран[ніе] слав[янофилы]. М, 1910, ст. LX). «Къ на
роду лишь свобода низлегВла, могущественъ народа только кликъ, принадлежитъ наро
ду только дЪло»... (Вірш К. Аксакова). Про народництво К. Аксакова див. С. А. В е н г е 
р о в  ъ . Крит[ико]-біогр[афическій] Слов[арь русских писателей и ученыхъ]. Т. I, СПБ. 1889, 
стор. 239-243.
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«одиницю» «сонму», «особу» «народові». Кажучи про «душу святу», 
«правду», «дух людськости», «красоту божественну», він мав на дум
ці не особу, не індивідуума, а народ, сонм, «слово в с ь о г о  народа», 
«дух плем'я», «душу народа».

«Не про одиницю веду я річ, — пише Куліш, — а про великії сонми; бо що ка
зать про єдиницю, коли "Господь можеть и оть камене воздвигнути чада 
Аврамовы"? Сонми, сонми велике діло роблять, як настане велика го
дина! Сонми рождають із себе великих чоловіколюбців, великих граж
дан, великих мудреців. Із цієї ріллі благодатної виростає насищающеє 
і плодотворящеє жниво, а нігде не родить духовного жнива більше, як на 
Вкраїні»1.

Що-до «натури доброї», що-до «духовного розуму», Куліш віддавав пере
вагу с е л я н и н о в і  і саме селянинові у к р а ї н с ь к о м у .  Кулішеве 
народництво націоналістичне. Коли Г. Галаган, покликуючись на 
свій досвід, не цілком погоджувавсь з Кулішевою ідеалізацією укра
їнського селянина, то той виставляв проти Галагана такі думки:

«Не дивуйтесь словам моїм про великі надії на народ український. Погляньте на 
його історію: чого не перебув він, які недолюдки з його не знущались! 
а в його більше людськости осталось, ніж у москаля і ляха. Коли не ймете 
віри серцю, то пойміть віри самім ляхам і москалям, которі отдають йому 
зверхність над своїм племям що-до натури доброї, що-до духовного розуму. 
А в т ру ч а юч ис ь  у п о в с я к д не в ниї  с пра ви свої х  подда-  
них,  вам трудно д о г л е д и т и с ь  чис т ог о  й с вятог о добра 
мі ж в а шим мир о м,  бо добро тихо с і яє  в свої й красі ,  
а т і льки саме  зло г омонит ь  і т ис не т ь с я  перед п а н а 1 2».

Народницька теорія українського месіянізму ґрунтується в Куліша на 
припущенні, що «правда» й «добро» належать «уничтоженнымъ 
и оскорбленнымъ», одсуненим і ліквідованим. Його теорія — на
ука пригнічених націй і пригноблених клас, наука гнаних та пере
можених. Добро тихо сяє: воно здійснюється в тиші й мовчанні, 
в несказаності й відокремленості. Тиша — прикмета добра; «зло го
монить». А тому добра не видко; — за повсякденним галасом буднів 
його важко побачити й почути. Воно по той бік лихого галасу жит
тя. У месіяністичне народництво Куліша вноситься певний момент 
заперечення й негатизації; його ідеологічні побудування обертають
ся в пасивне споглядальне сковородинство.

1 Кіев[ская] Стар[ина], 1899, т. 64, березень, crop. 314.
2 9 лютого 1857 р. Кіевская Старина, 1897, crop. 344.
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Надзвичайно з цього погляду характеристична та цитата з Гоголя, що її 
бере Куліш як епіграф до одного з своїх листів, писаних навесні
р. 1857: «Состояніе души страждущей есть уже святыня и все, что не 
исходить оттуда, драгоценно, и поззія, возникшая изь такого лона, 
выше всЬхъ поззій» (Гоголь къ Языкову 1844, февр. 15).

Куліш не належав до тих осіб, що, нехтуючи сучасне, покладають надії на 
прийдешнє або ж утворюють культ минулого. Він брав сучасність 
такою, яка вона є, він пристосовувався до неї, увіходив в неї, брав 
од неї все, що вона могла дати. Він вірив у сучасність, бо він вірив 
у себе й своє призначення. Він вірив, що йому призначено в століт
тях зробити те, чого не зробили його попередники і чого не зро
блять наступні покоління. Куліш дискредитував минуле задля су
часносте. Дискредитація минулого задля сучасного — характерна 
риса для всієї літературної діяльносте Куліша. Куліш реабілітував 
сучасність, виправдував сучасність, щоб ствердити справу життя сво
го. З Куліша була — дозвольте вжити цього слова — натура егоцен
трична. На себе він покладавсь більше, ніж на будь-кого иншого. Він 
звик працювати сам. Як на себе, так і на свою добу він дививсь як 
на осередок, як на «сосредоточіе» всієї української історії, як на час 
оновлення нації.

Як московські слов'янофіли свої групові настрої проголошували за все
народні, так і Куліш те, що підказали й викликали умови даного 
часу, розцінював як загальний ідеал національного «дЬланія». «Ухід 
у культурництво» було обумовлено обставинами доби, коли инші 
прояви громадського життя були неможливі. Проте, Куліш робить 
цей «ухід у культурництво» за принцип загально-необхідний.

На тлі цих непевних ранкових громадських настроїв і особистих хитань ви
світлюється й Кулішеве самовідчування. Він відчуває себе як людину, 

! що стоїть на межі. Багато днів і років загинуло марно, але ще не все 
втрачено й відродження ще можливе.

«Въ уме моемъ водворяется мерзость запусгВнія на месте святе. Душа моя смя
та и измучена. Читая теперь историческія сочиненія и великихь поэтовъ, 
я кой какъ себя возстановляю, наполняю и привожу въ порядок. Если бы 
дела шли такъ, какъ до сихъ поръ, я бы съ отчаянья сделался пьяницей, 
или застрелился. А теперь я бы желалъ отдать себя въ руки какому-нибудь 
мудрому человеку, который бы все во мне пересмотрелъ и дополнилъ. 
Еще чувствую возможность быть человекомъ; еще остается во мне юно- 
шескій жаръ къ ученію, но знаю, что это послЄдній порывъ; если имъ не 
воспользуюсь, то лучше мне не существовать, чтобъ не презирать самого
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себя за пустую, мелкую, вздорную, ни къ чему святому не направленную 
жизнь. ВсВ мои сочиненія — сущій вздоръ. Они получають значеніе только 
въ такомъ случай, когда я выскажу какую-нибудь великую идею въ болЪе 
совершеннихъ созданіяхь. Тогда они окажутся необходимыми ступенями 
къ какой то высотВ, а когда высоты ь г ё т ъ ,  т о  к ъ  чему ступени? И такъ, я еще 
не совсЬмъ падшій челов'Ькъ. Я еще могу встать, еще могу торжествовать 
надъ жизнью, которая разбила меня въ прахъ. Одинъ годъ такого торже
ства — и душа моя совершенно и навЪки исцЪлится, и кромЪ благости 
ничего изъ нея не изыдетъ, и уже тогда ничто ее не возмутить; безсиленъ 
будетъ весь мірь возмутить ее» (6. Ш. 57. Петербурга Лист до дружини). 
«Наконецъ, — додає Куліш у дальшому листі з 9 березня, — я начинаю при
ходить въ себя и въ дупі'Ь моей являются неясные образы, которые, можетъ 
быть, предстануть передъ общество въ осязательной и гармонической 
выразительности». ;

Свій час, свою добу Куліш розглядає як зворітний пункт: була ніч, настає 
ранок.

«Батьки й діди наші прожили вік свій поночі, і хоть що вбачали, то ж не инако, як 
при чужому каганцеві; а праведне сонце не для їх сіяло. Оце ж нашому ві
кові судилось Божого світу дождаться. Проходить ніч, настає ранок, далеко 
сягає око наше по рідним степам і побережжям, і розпізнаємо ми добре, 
що ми ні в Німеччині, ні в Московщині, а в себе дома, на Вкраїні... Настав 
благодатний ранок!» (18. II. 57.0 . Г. Милорадовичівні).

«Ще тілько на світ благословляється, то не дивно, що важкий туман стоїть по наших 
селах. Ось нехай підіб'ється вгору сонце — заблищить він росою на тих же 
квітах, которі тепер од нас закриває, й заграє вгорі кучерявими хмарами» 
(6. ПІ. 57. О. Г. Милорадовичівні). У

У листі з 19 лютого 1857 р. до Ол[ександ]ри Гр[игорівни] Милорадовичівни 
висловлює Куліш своє profession de foi, письменника й громадсько
го діяча.

«Нас послано, — пише Куліш про себе, — пророкувати воскресеніє мерт
вих і будить сонних... Пройду я, може, по землі марою і покинувши 
не надовго слід свій; може, утвори моєї необачної юности не багато 
дадуть користи землякам моїм. Може! А що ж, коли справді Господ
ня рука простерта надо мною? що, коли воля Всемоіущого дасть не- 
чоловічу силу річам моїм? що, коли мої великі муки сердечниї, мої 
помисли нікому не висповідані оберне дух Господень на велике, не- 
гибнущеє для потомства діло? Погляньте оком духовним у грядущії 
часи, чи не буде мати учити сина добру і благородству по книжкам 
моїм? чи не зродять вони красоту помислів і діяній у молодих душах 
дівоцьких і юнацьких, на користь мирові?» (19. II. 57).
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«Чорна Рада» 
як роман соціальний

Наприкінці січня 1845-го року Куліш одіслав Плетньову 5 розділів «Чорної 
Ради». В листі, прикладеному до рукопису роману, він писав: «В знак 
уважения моего к памяти Пушкина и к Вам, достойному преемнику 
его журнала, давно желал я поместить что-нибудь из своих сочине
ний в «Современнике», который у нас служит образцом благородных 
литературных подвигов» (28-1-1845). М. В. Юзефович звертав увагу 
Плетньова як на новий роман, так і на молодого літератора. Як відо
мо, «Чорну Раду» було надруковано в «Современнике», і 5-го трав
ня 1845 Куліш дякував Плетньову за надіслані відбитки: «Покорно 
Вас благодарю за оттиснутые для меня экземпляры моих Пяти глав. 
Что же касается до выписок и перемен, то они так незначительны, 
что авторское мое самолюбие остается совершенно спокойным. Мне 
весьма приятно слышать похвалы от такого почтенного Писателя, 
как Ваше Превосходительство. Я и сам думаю, что этот роман будет 
лучше Михайла Чарнышенка, ибо со времени окончания Чарнышенка 
я довольно потрудился над изучением своей родины».

«Чорну Раду» Куліш закінчив, переїхавши, наприкінці р. 1845-го, до Пе
тербургу. 25-го грудня 1845 він повідомляв Юзефовича: «Оканчиваю 
Черную Раду. В Современнике будет помещен 2-й том в 1, 2 и 3 ну
мерах» («Кіевская Старина» 1899, кн. II, 208). 2-го травня р. 1846 він 
писав Костомарову: «Второй том Украинской Черной Рады окончен, 
но я не посылаю для переписки потому, что не знаю, угодно ли бу
дет моим великодушным друзьям переписать первую или нет».

До писання історичного роману Куліш підходив не з погляду літературних 
проблем, а з погляду: народ, самопізнання, виявлення національної 
самосвідомости. Центр ваги переміщається з проблеми письменства 
на проблему нації. «Я, — пише Куліш, — написал Черную Раду по- 
украински... Странно думать, что народ, так деятельно участвовав
ший в событиях рода человеческого, не в состоянии был рассказать 
о своей жизни в историческом романе» (Лист до Бодянського р. 1846, 
травня 23, в «К[иївській] Старині», 1897, VIII, 398).

Яка провідна тема «Чорної Ради»? В «Эпилоге к Черной Раде» Куліш пи
сав: «Я подчинил всего себя былому, и потому сочинение мое вышло 
не романом, а хроникою в драматическом изложении. Не заба
ву праздного воображения имел я в виду, обдумывая свое сочине
ние. Кроме всего того, что читатель увидит в нем без объяснения,
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я желал выставить во всей выразительности олицетворенной исто
рии причины политического ничтожества Малороссии, и каждому 
колеблящемуся уму доказать не диссертацией, а художественным во
спроизведением забытой и искаженной в наших понятиях старины 
нравственную необходимость слияния в одно государство южного 
русского племени с северным» («Р[усская] БесЬда», стор. 252-3).

«Читач Кулішевої повісти, — зазначає О. Гермайзе, — ні в якому разі не 
зробить з неї тих висновків, що до них хотів привести сам Куліш. 
Ледве чи Куліш сам того хотів. Твердження Кулішеве, що мета його 
роману — необхідність з'єднання, вважалась штучною «натяжкою» 
ще в 50-х роках. На нашу думку, це твердження письменника тільки 
argumentum ad censuram, ціна, якою, між иншим, він платив за цен
зурний дозвіл. Уже в 50-х роках М. О. Максимович рішуче заперечує, 
що «тема з'єднання» могла бути темою «Чорної Ради»: «Что каса
ется до вышеупомянутой дидактической цели романиста, то для ее 
достижения ближе всего, кажется мне, было бы ему взять происше
ствие из века Екатерины II, когда с преобразованием Малороссии 
совершилось именно слияние южной и северной Руси в одно госу
дарство. Или же можно было представить олицетворенную исто
рию из вріемен Богдана Хмельницкого, напр., хотя бы Переяславскую 
Раду 1654 г., на которой решена была окончательно историческая 
и нравственная необходимость присоединения целой Малороссии 
к державе Русской. Но время черной рады было в самый разгар ко- 
зацкой междуусобицы»1.

Розуміється, мета в Куліша була инша. Куліш в «Епілозі» настоює, що іс
торію України скривджено, що новіші історики забули справжній 
розум її історії і що йому, Кулішеві, належить честь першому ви
словити правильний погляд на історичну дійсність. «Кулиш делает 
вид, будто с его занятий Малороссийскою стариною началась но
вая эпоха для Малороссийской истории», — мовляв Максимович 
(стр. 522-3). Максимович не розуміє, в чому саме Куліш добачає но
вий погляд, за що саме Куліш обвинувачує своїх попередників: «Но 
в чьих же понятиях искажена старина 1663 года, и кем она забыта? 
Из всех историй и летописей Малороссии она известна нам в ее 
подлинном неискаженном виде. И что же нового, исторического 
прибавил романист к тому, что мы уже знаем о 1663 годе из извест
нейших летописей и историй Малороссии? А между тем — сколько 
исторических подробностей предствил он несогласно с преданием 
летописей» (стор. 518). Максимович наводить низку неточностей 
у Куліша в порівнянні з історичними даними: Сомко був жонатий, 
а не парубок, Василь Золотаренко був молодий, а зовсім не дід, як

1 Сочинения М. Максимовича, т. 1, стор. 518.
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у Куліша, Вуяхевич — прихильник Сомка, а не зрадник, Куліш від
різняє Зіньківський і Гадяцький полки, а тим часом це був той са
мий полк, і полковником у йому був не Грицько, а Василь.

Максимович мав рацію запитувати, що Куліш бачить нового в порівнянні 
з иншими істориками, бо ані в епілозі, ані в підцензурному друкова
ному тексті немає нічого такого, що давало б Кулішеві привід насто
ювати на тому, на чому він настоював. Але новий погляд на козацькі 
війни Куліш справді був висловив, — у тексті «Ч[орної] Ради» 40-х 
років. Тут Максимович міг би знайти відповідь на свої запитання. 
Протиставляючи «Чорну Раду» Гоголевому «Тарасу Бульбі», Куліш 
саме й протиставляв свій погляд на к о з а ц ь к і  в і й н и  поглядові 
Гоголя на події XVII-ro віку. Для цього боротьба козаків це боротьба 
різніх племен і різних вір, для Куліша — боротьба «сословій».

Що твердження про провідну мету «Чорної Ради» довести необхідність 
сполучення України з Москвою було висловлено тільки ad majorem 
censurae gloriam, видко хоча б із того, що в самому романі питан
ня про з'єднання трактується більш ніж вільно, майже зневажливо. 
В друкованому тексті читаємо:

(Сомко:) Не дурень був Виговський, що написав їх (Гадяцькі пакти), тільки дурень, 
що з'якшавсь із ляхами. З ляхами в козаків во віки вічні ладу не буде. Чи 
гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба вкупі жити. Це вже так, батьку!

— Ой, синку! — каже Шрам: — рознюхали ми тепер добре бояр та воєвод москов
ських!

— Це, батьку, як до чоловіка. А москаль нам рідніший од ляха і не слід нам од його
одриватись.

— Бог його знає! — каже зітхнувши Шрам: — може воно так буде й лучче.
— Уже ж пак не гірше, батьку! Бо тут yd слухають одного, а там, що пан, то й король...

Зітхання Шрамове — хитання: може так, а може й ні; навіть у цій підцензур
ній редакції все це говорить ясно, що не за докази на користь сполу
чення дбав Куліш у свойому романі. Що-ж бо до рукописного тексту, 
то тут розходження між тезами в «Епілозі» і думками, висловлен- 
ними в оригіналі, ще яскравіш і виразніш проступає.

Не дурень був Виговський, що написав їх (мізковав про друкарні та про академії), 
тільки дурень, що з'якшавсь із ляхами. З ляхами в козаків во віки вічні ладу 
не буде. Я не так діло поведу: я не побоюсь дружити з Москалем, аби за пазу
хою в мене камінь був. Москаль нам і ми Москалеві не раз у великій пригоді 
станем. А за Вкраїну треба прийнятись инше. Годі їй грати без товку, як 
молоде пиво: пора поміркувати, щоб не було так, що діди набрались біди, 
а унуки набрались муки. Нехай лишень Господь допоможе збити докупи 
обидва береги Дніпрові... і т. д.
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Од слів «Я не так поведу» і далі в Кулішевому рукописі закреслено й над 
рядками написано иншим атраментом инший варіянт:

Чи гаразд, чи не гаразд, а з Москалем нам треба укупі жити. Хоч держи, хоч не 
держи камінь за пазухою, а без Москви нам нема в світі життя. А то Ляхи, 
Татарва з Турком і всяка погань виждуть свою годину і рознесуть нас на 
шматки: знівечать Україну так, що й не пізнаєш, чи жив тут коли (руський) 
христіянський народ. (Далі закреслене не можна прочитати) (ст. 161).

І нарешті на окремому папірці Куліш дає третій варіянт:

— Ледачий чоловік і Москаль, каже Шрам: — рознюхали ми його добре по тих бо
ярах та воєводах.

— Ледачий, — каже Сомко, — та не такий, як Лях, або Турчин: — він мудрує, як би
засунуть руку до нас у кишеню, та ледар берецця до горла. Та вже який би 
він не був, а од його нам не слід одривацця, бо доведеться нам так, як шку
рату на огні. Тілько Москаль і збереже нам християнську віру: тільки за Мос
калем і зостанеться Україна як була Руссю. А щоб він нас не вбрав у шори, 
не треба нам на його убезпечаться, а промишлять об собі своїм розумом.

В друкованому оригіналі сказано, що, повернувшись од архімандрита, геть
ман і Шрам пили за здоров'я великої, одностайної України, пили 
й за царя православного й праведного, в рукопису ж 1855 р. згадки 
за царя немає.

«Чорна Рада» — роман соціяльної тематики. За те, що намір авторів був 
саме утворити соціяльний роман, про це говорить Куліш в уривках 
друкованих в 37 і 38 томах в «Современнике». В «главе І, служащей 
вступлением» Куліш, намалювавши загальний хід української істо
рії і зупинившись особливо докладно на визвольчій боротьбі часів 
Хмельниччини, «этом торжественном моменте в нашей истории», 
заявляє: «В спокойном, прозаическом ходе романа я не решаюсь 
выразить этой слишком живой, восторженной эпохи Малорос
сии: я поведу рассказ далее и постараюсь изобразить ту суматоху, 
которая наступила в Малороссии, когда народ, свергнувши с своей 
выи старую аристократию, начинал чувствовать тяготу новой, из 
него образовавшейся, и долго не мог с нею ужиться». Таким чином 
тема роману революційна заверюха й народне незадоволення, со- 
ціяльна боротьба народу проти нового панства, проти української 
аристократії, що після Хмельниччини прийшла на зміну польській 
(«Современникь», т. 37, 341)1.

1 Думку, що повстання Хмельницького було не так національно-релігійне, як повстан
ня нижчого класу проти панства, Куліш повторює і в рукописній редакції «Чорної Ради»
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Куліш настоює на тому, що він перший визначив повстання Хмельницького 
як «восстание угнетенных Украинцев против жестокого господства 
панов». «Удивляюсь, — пише він у спеціяльній великій примітці до 
вступного розділу, как наши историки, циіующие при своих кни
гах так много источников, не вычитали из этих источников, что вос
стание Хмельницкого было не столько восстанием одного племени 
против другого, одной религии против другой, сколько восстанием 
низших сословий Речи Посполитой против панов. Эта мысль весь
ма ясно высказана во многих местах Малороссийских и Польских 
современных летописей; но они как будто с умыслом уклоняются 
от нее, заблаговременно приготовившись изображать героев дво
рянского происхождения. Как-таки не обратить внимания на то, что 
ни одно дворянское имя не встречается во главе партий козацких? 
Везде видим только Небаб, Нечаев, Морозенков и т. п. А где паны: 
Проскуры, Рогозинские, Хорошки, Трипольские, Борейки, Братков- 
ские? Все в Польском войске. Что-ж это значит? Не восстание ли низ
ших сословий против панов? Воевода Кисель в оправдательной речи 
своей к Польскому сенату не без основания говорит: «Я дворянин 
Польский,. происходящий из фамилии Русских князей, Светоль- 
дичей, а ничего общего с партиею козацкою не имею, ибо там нет 
дворянина» (Коховский). Современная летопись, называемая для 
отличия от других «Летописью Самовидца», говорит об этом как 
нельзя яснее: «Въ то время знатнымъ людямъ всякаго состоянія была 
великая туга и поруганія отъ іультайства, то есть, отъ броварниковъ, 
винокуровъ, могильниковъ, будниковъ, наемщиковъ, пастуховъ, 
такъ что хоть иной знатный человЪкъ и не хогЬлъ бы связываться 
съ тЬмъ козацкимъ войскомъ, но для того только, чтобы избавиться 
от поруганій и нестерпимыхь бЪдъ въ побояхъ, напояхъ и кормахъ 
необычайныхъ, принужденъ былъ вступать въ то козачество». Место

1855-го року, як тоді, коли він говорить за Наливайківський рух, так і коли мова торкається 
Хмельниччини.

«Не надовго ж прояснялась військовою пожежою темна ніч Українська, не надов
го козацтво підіймало похилу голову: Ляхи держались цупко з панством, гасили хутко тую 
пожежу, і знов по свойому обертали Україну. Аж ось піднялось із Запоріжжя страшне, не
вгасиме полом'я: піднявсь на панів батько Хмельницький. Чого вже не робили ляхи та пани, 
щоб погасити теє полом'є, як уже не загорожали вони степові дороги сторожею, щоб не 
пустить нікого з України на Запоріжжя! Так де ж? Кидає пахар на полі свої плуги, кидає пи
вовар у темнім броварі казани, кидають шевці, кравці, ковалі свою роботу, батьки покидають 
маленьких дітей, сини — немошних батьків і матерок, і всяке, мановцем та ночами, степами, 
тернами та байраками чимчикує на те Запорожжє» (Рукописна] ред[акція]).

Оскільки приходилося зм'якшати антипанський характер фраз, видко хоча б із того, 
що в рукопису думку Шрама про наслідки Хмельниччини висловлено так: «Вже, думав, Укра
їна ляхам за себе оддячила, панів вигнала, унію зтерла, жидову передушила. Тепер нехай, 
каже, живе (своїм) громадським розумом (як їй господь поможе») (Рукоп[исна] ред[акція]). 
В цензурному тексті замість] «панів» — «недоляшків».
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и предмет не позволяют приводить еще больше подтверждений 
моей идеи о войнах козацких. Скажу только, что историки наши укло
нились от нее, погасили сами для себя факел, который проливает 
истинный свет на отличительные черты обеих враждующих партий, 
и чрез то история их представляет лица без характеров, действия 
без натуральных и побудительных причин, картины без колорита 
и без жизни. Словом, история их не есть история в истинном сво
ем значении. Она содержит или сбор материалов или повторение 
вымыслов какого нибудь летописца, непонятого исторической кри
тикой» («Современникъ», т. 37, ст. 347-9)1.

В остаточній редакції майже зовсім стерто цю провідну антипанську тен
денцію «Чорної Ради», але ще в рукопису 1855-го р., хоч як близько 
цей текст наближається до друкованого, все-ж таки в йому виразне 
знайшов місце провідний погляд Кулішів на козацькі повстання як 
на революційні, скеровані проти панства, вибухи.

За Наливайківське повстання, в якому, згідно з 1-ою друкованою й руко
писною редакціями, брав участь батько Шрамів, Куліш оповідає так: 

«Не одна, бачте, Унія підняла тоді Україну: підняло її більш те, що пани 
почали дуже налягати на поспільство, зовсім задушили чорний люд 
панщинами. Ще ж цього мало, що панщинами, ще таке завелось 
було лихо, що сам пан мучить-мучить того бідного мужика, орудує- 
орудує і ним і його худобою, а далі візьме та й запродасть у оренду 
шляхтичові якому мизерному, або невірному жидові, а тії вже го
тові на те остатній шеляг та й саму душу з чоловіка витягти. Міща
нам теж було не лучче: цих доглядали старости й урядники митами, 
стаціями і всякими здирствами. А козаків давно вже взяли пани за 
шияку. Дак козаки й кажуть поспільству: «Доки оце ми, братці, тер
пітимем таку наруїу? Станьмо всі одностайно за свою стародавню 
волю»! А попи теж кажуть було мирянам, що от притьмом Ляхи 
з панами збагнітують благочестие (бо й пани вже трохи не всі попе
ревертались на католиків). «Станьмо за себе! кажуть, бувало, панот
ці: не подаймо у наруїу християнської віри! Що ми за безсловесні 
такі, щоб нами оттак орудували. Да ото й піднялись із Наливайком- 
гетьманом» (Рукоп[исна] ред[акція]).

Описуючи малюнки на ограді Братського манастиря, Куліш в описі ма
люнка з Нечаєм і Морозенком у рукописній редакції 1855-го ро
ку особливо підкреслює антипанську тенденцію цього малюнку.

1 «Чорна Рада» виросла з студій козацьких літописців. Що Куліш писав свій роман, 
маючи перед собою ці літописи, про це він сам говорить у листі до Бодянського: «Посылаю 
Вам начало летописи Самовидца: следующие тетрадки Вы получите немедленно, как только 
начнется ее печатанье. Я должен удержать их на некоторое время у себя, пока еще моя Чер
ная Рада лежит у меня в брульоне: иногда понадобится заглянуть в этот источник» (23-V-1846. 
«Киевская] Старина», 1897, кн. УШ, ст. 398).
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В рукопису читаємо: «Був там намальований і Нечай, і Морозенко. 
Круг його горять костели і панськії замки, а він січе-рубає, топче ко
нем Ляхів з недоляшками. Ще й підписано:«Лицар славного війська 
Запорозького», а над Ляхами: «А це проклятущі ляхи». Знаєте, тоді 
ще Лядські, або иниіе сказати панські, муки були людям свіжі, дак лю
бив народ, дивлячись, споминати, як наші за себе оддячили». В дру
кованому тексті підкреслені слова викинено і замінено: «Хмельнич
чина тільки що втихла».

Не унія, не релігійне, а соціяльне пригноблення є причина революційних 
повстань. Революційне повстання виникає внаслідок матеріяльних 
причин соціяльного й економічного визиску, а не суперечок за віру, 
різниці ідеологічних переконань. Що більше пригнічення поспіль
ства, чорного люду, міщан і козацтва з боку панства, то ближче ви
бух революційного повстанння.

Тільки «військовою пожежою прояснювалась темна ніч українська», тіль
ки підчас повстання «не надовго козацтво підіймало похилу голо- 
ву». (Рукоп[исна] ред[акція]): «на короткое время огни козацкого 
табора освещали темную ночь Малороссии» («Современникъ» т. 37, 
ст. 22). .

«Чорна Рада» — роман гранок, відмежовань, різких протиставлень і кар
динальних, принципіяльних спростовань. «Алексея Однорога» Ку
ліш будує як роман єдиної лінії, єдиної теми, в цьому романі він 
дав нам варіяцїї однієї й тієї ж теми, розбивши її на декілька пла
нів, плануючи ввесь роман у декількох розрізах одного лейтмотиву: 
цей роман можна студіювати для виучування правил літературного 
контрапункту. Зовсім инакше збудовано «Чорну Раду». її збудовано 
за методом спростовань: однією сценою автор спростовує иншу, да
ним твердженням він заперечує раніш висловлене, цього героя про
тиставляє другому. Історія є історія соціяльної боротьби, боротьби 
класових антагонізмів, — це твердження як нову істину проголо
шує Куліш у вступній замітці до 1-ої редакції «Чорної Ради», своє 

; розуміння історічного процесу протиставляючи концепціям своїх 
попередників, українських істориків. Вихідна теза, уява історії — як 
боротьби антагоністичних сил, визначила архитектурну будову іс
торичного роману в цілому, характер стилістичної обробки літера
турного матеріялу. «Чорна Рада» — роман антагоністичних супере
чностей: принцип «діялектичної антитези», що лежить в основі іс
торичного процесу, обернено в формальний прийом даного худож
нього твору.

В «Алексее Однороге» Куліш дав нам приклад розвитку лейтмотиву «не- 
знакомця». В «Чорній Раді» він дав зразок будування твору за про
відним принципом негатизації й антитези. Він стверджує «Не» — як 
підвалину стилю. Державно-старшинській ідеології Шрама Куліш
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протиставляє недержавну, антидержавну й антипанську ідеологію 
Пугача. «Правді» й «честі» Сомка — неправдивість і безчестність 
Брюховецького йВуяхевича, козацькій старшині — міщанство, горо
довому козацтву — козацтво низове, шляхті — голоту, хуторянсько
му панству — великовласницьке панство вельможних дуків, добро
душному й лагідному Череваневі — гордовите здирство Гвинтовки. 

Негативну думку Шрамову про Запоріжжя він спростовує сценою з Ки
рилом Туром; ствердження козацьких прав — низкою сцен з міща
нами. Характер Кирила Тура спеціяльно зроблено як зразок мож- 
ливости дати художній тип в аспекті антитез, показати можливість 
фантастичної духової різнобарвної мозаїки, примхливих свавільних 
суперечностей, що переходять часто-іусто в звичайні недоречності. 
Одна з фабулярних ниток «Ч[орної] Р[ади]» в'яжеться на бажанні 
Тура спростувати думку Шрамову про моральну негідність запо
рожців.

Але, збудувавши свій роман на прийомі антитетичних спростовань, Куліш 
не дає остаточного синтезу, не доходить до вищого поєднання, не 
оформлює хистких хвилювань у зрілих і свідомих, чітких і ясних 
визначеннях. Правда, він намагається поєднати, знайти вихід, але 
або ж  цього виходу Куліш зовсім не находить, або ж находить їх 
надто багато. Його останній висновок це — негатизація: відмовлен
ня од будування царства тут на землі, що його проголошує Чоловік 
Божий... Це єдина витримана позитивна орієнтаційна точка в не
гативних позиціях Кулішевих.

Хай позитивність відповіди має цілком негативний характер (зречення 
й відмовлення), але все-ж таки це є відповідь при відсутності будь- 
якої иншої. «Чорна Рада» — соціяльний роман, але з соціяльної 
проблеми Куліш робить цілком асоціяльний висновок: боротьба ні
кчемна; нікчемна вона як для козацької старшини, так і для міщан 
та голоти. Боротьба не дає ніяких наслідків, а тому як найкраще: 
утримання, відмовлення та зречення й проповідь «малих діл». 

Правда, Куліш у жаднім разі не був сковородинець і містик. Павлінізм Бо
жого Чоловіка («не имамы здЬ пребывающаго града») не був його 
ідеологією. Куліш робить спробу коли не в самій «Чорній Раді», 
то в инших місцях, приміром, у «Листах з хутора» поєднати ідео
логію Пугача з ідеологією Шрама, знайти в принципі хуторянства 
поєднання антитези державности й анархізму, города й степу1. 
Хуторянство, на думку Кулішеву, єдиний засіб оселянити города,

1 Порів[няй] у листі до М. П. Погодіна з 17 січня р. 1846: «П а н ы  мои, какъ называете Вы 
Ч е р н у ю  Р а д у ,  окончены накануне нового года. Впрочемъ туть не одни паны, а пополамъ, 
с мужиками, и изъ этого то вся и бЪда вышла! Я боюсь, чтобъ цензура не обрезала третьяго 
тома, гдЬ весьма очевидны становятся главныя мои идеи».
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здійснити ідею Пугача, знищити города й одночасно зберегти Шра- 
мову ідею державносте Охуторяненість міського життя єдиний за
сіб з'мякшити соціяльний визиск1.

За-для ідилічної хуторянської заспокоєности, що її знаходять Петро й Леся, 
варт відмовитись од боротьби батьків за славу, гетьманство, багат
ство або верх над ворогами, відмовитись од Хмельниччини, як і од 
Чорної Ради. «Так що все те лихо минулося, мов приснилось. Яке 
то воно страшне всякому здавалось! Це так, як от инколи схопиться 
завірюха — громом гримить, вітром бурхає, світу не видно, поламає 
старе дерево, повиворочує з корінням дуби й берези: а чому вказано 
рости й цвісти, те й останеться, й красується весело та пишно, мов 
ізроду й хуртовини не бачило». Дано лишитися Хмарищу. І над угі- 
ми темами «Чорної Ради» панує тема острова-хутора: романтична 
поч[атку] ХІХ-го віку уява острова блажених1 2.

В докладній записці П. О. Плетньова до Відділу Р[усскаго] яз[ыка] [и] сло
весности] 11-го червня р. 1846, писаній, очевидячки, не без Куліше- 
вого брульону, подається така цікава характеристика «Чорної Ради» 
й головніших тем цього роману. «Он (Куліш), — читаємо в запис
ці, — написал отчасти напечатанный уже в периодических изданиях 
исторический роман: «Черная Рада», в котором с необыкновенною 
ясностью представил самую темную в Истории Украйны эпоху, сле
довавшую по смерти Богдана Хмельницкого: и под легкою наруж
ностью драматических сцен изложил взаимные отношения сосло
вий на Украйне, права поземельной собственности, происхождение 
и развитие современной аристократии и отношения Запорожья 
к остальной Украйне. Все эти вопросы до сих пор были темны в ис
тории Малороссии, и Кулиш решил их после долгого, прилежного 

, изучения летописей, актов, народной поэзии и самого народа Укра
инского в нынешнем его состоянии».

1 Див. нашу статтю: Хуторянство і Европа. Листи Куліша з-за кордону 1858. «Ж[иття] 
[й] Революція]», 1926. VII.

2 «А те Хмарище було окрите гаями, справді наче хмарами. К р у г о м  обняла його 
річка з зеленими плавами, лозами й очеретами»...

«Это был остров, обтекаемый какою-то безымянною речкою, или лучше сказать, во
дянистым болотом, потому что вода блестела только местами, а кругом краснели пласты 
болотного мху, перемешанные с іустьіми кустами верболоза и очерета. Остров возвышался 
на несколько аршин над поверхностью воды, и с первого взгляда казался вовсе необитаемым; 
только по верхушкам цветущих яблонь, белеющих из-за темной зелени диких кустарников, 
можно было предполагать, что там кто-нибудь поселился. Его называли Хмарищем, вероят
но потому, что окружающий его лес заслонял его со всех сторон, как хмарами» («Сов[ремен- 
никъ]», т. 37, ст. 12).
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Ця до певної міри автохарактеристика дуже важлива для ствердження того, 
що «Чорна Рада» це [—] перш за все роман соціяльний, що романіч
на тематика в ньому виростає в тематику широких соціяльних про
блем. Історія Петра й Лесі це [—] фон, подмальовка; боротьба двох 
клас, процес розвитку великопомісного землевласництва, джерела 
політичного занепаду України, — ось де Куліш зосереджує свою 
увагу.



Вальтер-Скоттівська
повість з української
минувшини

1 .
Після перших спроб етнографічної белетристики, друкованих у «Киевлянине» 

Максимовича р. 1840-го та в «Ластівці» р. 1841-го, Куліш року 1843-го 
виступає з великим історичним романом: «Михайло Чарнышенко или 
Малороссия восемьдесят лет назад. Сочинение П. Кулиша. Часть І-Ш. 
Киев, 1843, (8°, crop. 206+190+221)». З помітки наприкінці повісти та 
з цензурового дозволу, що його дано було 21-го вересня р. 1842-го, вид
ко, що Куліш написав свій твір в першу половину 1842-го р.1 

До свого роману Куліш подає на вступі motto з української думи:

Оттим-би то, панове, треба людей поважати, 
панотця й паньматку добре шанувати, 
бо котрий чоловік теє уробляє, 
по вік той щастє собі має, 
смертельний меч того минає.

І далі в тексті роману наводить уривок з народньої пісні на аналогічну тему:

Ой у полі річка, через річку кладка,
Не покидай, приятелю, ти рідного батька:
Як батька покинеш, то і сам загинеш,
Річенькою бистренькою за Дунай заплинеш.

Як в оцій пісні та в думі співається, так оповідається і в Кулішевім романі 
за молодого козака Михайла Чарнишенка, що, не послухавши свого 
батька, помандрував світ за очі козацьку славу собі здобувати, за що 
батько прокляв його, і він загинув марно. Свій роман Куліш визначає 
як «преданье старины о несчастливом юноше, так жестоко наказан
ном судьбою за его своевольство»1 2. «Народ, рассказывая эту историю

1 Осип Маковей. П. О. Куліш. Львів. 1900, crop. 42. В. И. Шенрок. П. А. Кулиш. Ки
евская] Стар[ина]. 1901, т. LXXII, crop. 175.

2 Стор. 328. Сторінки вказую по виданню: Сочинения и письма П. А. Кулиша, т. 5-й, 
[Издание] А. М. Кулиш. Под ред. [И.] Каманина. Киев. 1910. Рассказы, повести и романы.
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как разительный пример божией кары на непослушного сына, пе
ределал ее в балладу и дополнил своим воображением. А как этот 
вымысел показывает образ воззрения народного на святость отцов
ской власти, то я считаю нелишним передать и его моим читателям»1.

2 .

З фольклорної теми батьківського прокляття Куліш робить провідну тему 
свого роману, вводячи її в певну історичну обстановку й зв'язуючи її 
з певною добою та історичними подіями. Моралістичні твердження, 
що їх взято з пісенного матеріялу, Куліш малює на тлі української 
історії, української народньої старовини в світлі думки про майбут
нє українського народу. Ось як він окреслює ту історично-побутову 
й ідеологічну обстановку, що в ній розвиватиметься провідна думка. 

«Згадайте, — пропонує Куліш, — дивну історію України, цю поему-історію, 
що немов героїчна пісня лягла на скрижалях світу, — і ви не зможе
те не замислитись над долею цього незвичайного народу, що чудом 
якимсь, немов розкішна квітка, з'явився посеред ворожих для його 
стихій, блиснув дивним сяйвом слави, пролунав на ввесь світ, — та не 
вистачило йому сил на бурхливе його життя і передчасно схилив він 
голову і сливе на наших очах зник він, як мара»...

Фольклорне оповідання Куліш пристосовує до своїх громадських тенден
цій, надає йому тенденційний відтінок, маючи на увазі ті питання, 
що найбільше тоді цікавили українське суспільство початку 40-х ро
ків. Народній погляд на непорушність батьківської влади він осучас
нює, зв'язує з громадськими метами, робить його актуальним, пере
ломлює крізь призму важливих як на той час проблем народнього 
відродження, висовує як принцип для широкої дискусії. В історії 

. вичитуючи сучасність, проектуючи сучасність в плані історичних 
подій далекої минувщини, Куліш своїм романом переслідував про
пагандистські цілі; доля карає покоління, що не бережуть традицій. 

«Років вісімдесят тому жила Україна ще своїм власним життям. Спогади її, 
інтереси, звичай, одяг, побут та поезія були щиро-народні. Правда, 
пани наші давно втратили свої національні гордощі та нарід ще жив 
почуттям любови до рідного».

Думка про колишнє самобутнє життя України, твердження про нарід ще 
й досі живий почуттям своєрідности й обвинувачення панів у націо
нальній зраді, це характерне для Куліша протиставлення панів і се
лянства в своєрідній сюжетній комбінації, — всі ці провідні складові

1 Стор. 329. Фольклорний матеріял Куліш використовує широко й різноманітно. Каз
ка, пісня, дума, сербський героїчний епос служили для нього за вихідний пункт і за підруч
ний матеріял. Куліш часто переказує окремі епізоди з сербського епосу, згадує за ті чи инші 
події з окремих пісень про Марка Королевича. В опис запорожця Щербини Куліш вставляє 
казковий мотив салдата, що крутить чортами, мотив, відомий у Котляревського й Гоголя.
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чинники з'єднуються в одне ціле історичного роману і опрацьову
ються з погляду вимоги органічного розвитку, проповіди традицій, 
гасла: шануймо батьків. У ці тези, такі характерні для романтичної 
доктрини, Куліш і намагається вкласти фольклорну тему неслухня
ного сина.

Не важко з'ясувати причини, чому саме ця тема «діти батьків своїх поки
дають» цікавила Куліша. Винайти коріння, що прив'язує Кулішеву 
думку до загального соціяльно-громадського грунту, виявити соціо
логію даного літературного мотиву, розкрити соціяльну зумовле
ність теми можна, взявши на обрахунок той факт, що на 40-і роки 
припадає початок українофільства, перші прояви народницького 
соціялістичного руху1.

Легендний переказ, моралістичне твердження з думи «шана до батьків» «од 
гріхів смертельних душу одкупляє», «смертельний меч того минає» 
проголошується як громадське гасло молодого українофільства1 2. 
Шана до батьків повинна, на думку Куліша, викупити його й усе його 
покоління української молоди від смертельних гріхів національної 
зради, що, як погроза остаточної загибелі, повисла над українським 
народом. Поворот до батьківського дому, — таке гасло була висуну
ла по українофільському настроєна молодь 40-х років, та молодь, що 
згодом згрупувалась навколо Кирило-Методієвського Товариства3.

Проблема безбатьченків, одриву від матери, від народу, відокремленість од 
джерела народнього життя —- селянства, особливо хвилювала молоде

1 Про соціялістичні ідеї Кирило-Методіївців див., приміром, П. Сакулін. Р[усская] 
литература и социализм. М. 1924, crop. 288-312, пор. роботи Щурата, акад. Баталія, збірник 
Шевченко та його доба, в. І-П і т. и.

2 Щодо моралістично-релігійних поглядів Кулішевих, то те, що ми знаходимо в «Чар- 
нишенкові», це відіуки «євангелістичного просвітительства», характеристичного як взагалі 
для тієї доби (для польської, приміром, революційної молоди, див. працю Щурата: Шевчен
ко і поляки), так і для українофілів-братчиків, членів Кирило-Методіївського брацтва.

3 У Шевченка, приміром, ми знаходимо розвиток того ж мотиву, дуже близьке на
слідування думи, цитованої Кулішем, очевидна ремінесценція з народньої пісні. Причому 
мотив «пошани до батьків» зв'язує Шевченко з виразно соціялістичними мотивами:

І чужому научайтесь, —
Свого не цурайтесь:
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Чужі люде цураються,
В хату не пускають,

І нема злому pja вс^  землі безконечній 
Веселого дому.

Обніміте ж, брати мої, 
Найменшого брата, — 
Нехай мати усміхнеться, 
Заплакана мати.
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покоління 40-х р. Ідея боротьби за народне відродження, оформлю
ючись в рямцях белетристичної літературної теми, оформлювалась 
у Куліша як тема «повороту в дім отчий»1.

3.
Психологія людини, що живе «без батьківщини», блукає, кинувши рідних 

батьків, що не має отчого дому, настрої такої денаціоналізованої 
й декласованої людини живо цікавили Куліша, здавались йому осо
бливо сучасними. Психологія людей з спустошеною душею, людей, 
що не відчувають грунту, що розірвали з народом, з батьками, з тра
диціями, — ось проблема, що турбує, вабить і тягне до себе Куліша1 2.

В образі Михайла Чарнишенка Куліш дає прототип тих «лишних людей», 
що згодом в 50-х роках стануть у центрі уваги російської літератури. 
Для історії типа «лишнего человека» романи Куліша, як перші спро
би виявити цей тип, важливі, особливо тим, що дозволяють з'ясувати 
ті громадські й соціяльні підвалини, що зумовили появу й розвиток 
даного літературного типу в обставинах раннього українофільства.

Михайло Чарнишенко, «слабодушный юноша с горячей головою и боль
шим недостатком опытности», як «лишний человек» в певній іс
торичній обстановці, репрезентує, згідно з Кулішевим задумом, ті 
«слабкодухі» покоління українського панства, української старшини, 
що в умовах національно-державного занепаду середини XVIII-ro 
віку, коли Україна іубила останні прикмети своєї автономії, не тіль
ки не освідомили своїх громадських обов'язків, обов'язків перед ми
нулим і майбутнім українського народу, а навпаки, все віддали за 
«ласощі» царських милостей.

1 За цією темою повороту в дім отчий були певні традиції. Роман Новаліса «Гайнрих 
фон-Офтердинген», роман, що стоїть у центрі німецької романтичної літератури, розвиває 
цю ж тему повороту в дім отчий.

З літературних типів, що їх можна зв'язати з головним героєм Кулішівського ро
ману, найбільше до М. Чарнишенка наближається Андрій з Гоголівського «Тараса Бульби». 
З инших причин і в иншій обстановці, але в основному він те ж, що й Михайло Чарнишенко: 
Андрій кинув своїх батьків, відмовився од них і пішов до чужинців. Вказуючи на аналогічність 
літературних типів, ми мусимо пам'ятати, що тема народньої зради не мала того громад
ського значіння для Гоголя в 30-х р., яке вона мала для Куліша в 40-х. Для Гоголя це «беле
тристика», для Куліша — соціяльна проблема, проблема сьогоднішнього суспільного дня.

2 Що тема уходу з батьківського дому дуже цікавила Куліша, видко хоча б і з того, що 
її він розвинув ще раз в свойому другому пізнішому історичному романі «Олексій Однорог», 
надрукованому в Некрасівському «Современнике» р. 1852-1853-го (Див. нашу статтю: Куліш 
в «Современнике». Зап[иски] І[сторичного] В[ідділу] Української] А[кадемїї] Н[аук], кн. XII). 
Герой цього роману з епохи «Смутного времени» «Олексій Однорог» уходить з батьківського 
дому; він мандрівник, що, блукаючи в пустелях пущ, заплутавшись в складній політичній 
ситуації, безнадійно шукає шляхів, що привели б його нарешті до батьківського дому.

Те, що Куліш двічі розроблює ту саму тему, що він два романи протягом десяти
ліття присвячує однаковій проблемі, це говорить за актуальність для нього даного питання.
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«Своє», «рідне», «батьки», «наречена» все занехаяно, занедбано, забуто. 
Вище над усе поставлено «я», шукання власного щастя, особистої 
для себе удачі, принада високих російських чинів. Молодь нудить
ся в батьківському домі. Обіцянки царської милости найприваб- 
ливіші.

«Новий цар засилає листи, обіцяє милості; молоді нудно сидіти дома, от 
вона і йде шукати щастя», — каже Михайло.

Шанолюбство — головна риса в характері Чарнишенка, цього, за Кулішем, 
типового представника свого часу. «Думка про славу охопила йому 
розум і серце, приборкала в йому всі инші думки й почуття, заверті
ла й понесла його на своїх крилах».

«Він весь запалився жадобою битви й слави».
«Михайло був повний найпалкіших дум і гадок», «він наче вчадів».
«Уважаючи на обіцянку Крижановського настановити його в Підцаболь- 

динському полку на сотника і покладаючись на своє завзяття та 
спадкову хоробрість, він гадав по скінченні війни повернутися додо
му вельможним старшиною».

«Сурми та літаври проголосять мені славу, а одбиті у ворога знамена за
шумлять над моєю головою».

Здобути високий чин — єдине прагнення нового покоління. Задля росій
ського чина вони погодяться на які хочете офіри. Задля особистого 
шанолюбства Михайло ладен під погрозою навіть прокляття іти на 
розрив з батьком, хоч це викликає в батькові великі страждання, до
веде його до божевілля. Він ладен кинути наречену, відмовитись від 
родини, від кохання.

Хай із необережности, хай із легковажности — Михайло, виїжджаючи 
з батьківського дому, забуває загасити лихтар — він спалює бать
ківський дім. З цього образу Куліш робить широкий символ: вони 
палії — це покоління, що народилось в умовах занепаду української 
державности.

«Ех, молодь ви, молодь! Переведете і той лишок України, як попадеться 
;вона вам до рук по нашій смерті», — каже Михайлові старий пол
ковий суддя. «Бригадирська титула! Згадай гетьмана Брюховецько- 
го; той здурів од Московських учт, та й зрадів, що настановили його 
на боярина... Гетьмана боярином... ха-ха-ха! Треба ж було вигадать 
таку хитру обротьку на завзятого запорожця».

Шанолюбство («честь и слава»), що в часи козачини XVI-XVII вв. штовхало 
на подвиги, робило з людини героя, тепер тягне на шлях авантю
ризму й зради батьків. У Михайла Чарнишенка гаряче серце, у ньо
го «смелая и энергическая душа», «живой и выразительный взгляд», 
«благородная наружность», «одним словом — козак», «красень мо
лодець» (стор. 98); він мріє про. подвиг, боротьбу за правду, але по
рив його ні на що не скерований й палкі почуття нічому не підлеглі.
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З нього «вільний і непохитний козак, для якого власна воля дорожча 
від усіх законів і обов'язків». Вони — рицарі, але вони — мандрів
ники: вітер дме й вони хиляться за вітром, всі шляхи для них одна
кові і в виборі путей вони байдужі. Михайло — безбатьченко. «Нема 
в мене ні батька, ні матери», — каже Михайло. — «Є в мене лише га
ряче серце...». «Спокоєм батька він знехтував так легковажно задля 
власного шанолюбства. А де плід того шанолюбства? Де ті великі 
подвиги, про які він мріяв, виїжджаючи з дому? Де він тепер? Що 
він тепер? Куди і по що йде, покидаючи рідний край».

Затопленому в честолюбних гадках та планах Михайлові байдуже, за кого 
воювати, кого захищати, під чиїм прапором і за яку справу битись. 
Кинувши батьківщину, всі шляхи його в «нікуди». Він як справжній 
авантурник: кидає все та їде битись за чуже діло й чужу справу. Він 
їде, за закликом Петра III, одвойовувати у данців Голштинію.

«...Пронеслася звістка, що на царство став новий цар Петро III і слідом за 
тим по всій Україні стали заманювати молодь до війська проти Данії 
за Шлезвіг, країну, що з давніх-давен належала Голштин-Готторн- 
ському роду і яку захопив данський король на початку вісімнадця
того віку». «Юношество здешнее всех сословий и состояний, — каже 
сучасний літописець Кониський, — как бы волшебною силою воз- 
шумело и поднялось птичьим полетом на север».

Але ж Михайлові також легко замісць півночи помандрувати на південь. 
Хіба не все одно, де шукати пригод? Коли пан Радивой пропонує 
їхати з ним «воевать за веру риштянську и за славу имени Серпско- 
га», Михайло відповідає згодою: «Ладен за тобою в огонь і в воду». 
У нього нема прив'язаносте до України й народу, йому байдуже, де 
лицарювати, аби лицарювати, людина без мети.

Михайло захищає це становище: брак мети й скерованосте, ідеологічний 
нігілізм, шукання «чести й слави» задля «чести й слави». Він захи
щає вербунку, коли Крижановський задля особистих баришів на
бирає полк для війни за Голштинію. Для Михайла та обставина, що 
молодь живо відгукнулась на цей заклик Крижановського, — свідо
цтво, що козацьки й дух ще не загинув.

«Значить, — каже Михайло, — сильний ще козацький дух на Україні. Ско
ро промайнула на Україні звістка за війну, всі ладні битися не то що 
з Голштинцями, а і самим сатаною».

«Козацький дух, братіку, — відповідає Михайлові старий полковий суд
дя, — не носить червоних обротьків і не ходить на край світу воювати 
не знать з ким. Дід мій, генеральний суддя Животовський, не одягав 
на шию обротьку, а так почастував ляхів з їх крулем Яном-Казимі- 
ром, що й тепер, мабуть, боки болять. Оце так козацький дух! Так, 
так! Може по твоєму і то козацький дух, що Крижановський задля 
власного прибутку навербував полк дармоїдів».
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Крижановського, що в власних цілях улещує Михайла кинути свій дім, Ку
ліш змальовує як штамп романтичного злодія, не виходячи за межі 
трафарету. Це штампований трафаретний злодій, один з тих, що 
фігурували в безлічі варіянтів у романтичній літературі першої по
ловини ХІХ-го віку. Він належить до типу т. зв. «демонічних» натур 
і здається списаним з Гофманських творів. .Він «великий грішник», 
губитель невинних душ.

«Зачарований фальшивими обіцянками Крижановського, які він у своєму 
запалі вважав за чисте золото, Михайло зовсім учадів. В його душі 
з'явилось нове, незнане досі почуття». Катерина, наречена Михай
лова, умовляє не піддаватись омані: «Михайле! не зв'язуйся ти з цим 
проклятим Крижановським. Він, кажуть, увесь світ пройшов і не 
одну безневинну душу занапастив!»

«Усюди, де він тільки з'явиться, приносить з собою одно нещастя. Він то 
і є причиною усьому лиху. Од першого його погляду у мене заболі
ло серце і досі болить. Я знала, що він як зараза, не вийде з нашого 
дому, не зоставивши по собі сліз і туги.

— Ти говориш дивні речі, Катерино, — сказав суддя, спинившися передо 
нею з виразом страху: хіба він який колдун чи вовкулака?»

Оскільки в даному разі, змальовуючи демонічну постать «чаклуна» Кри
жановського, Куліш був вірний традиційним формам, можна ба
чити з рецензії «Московского] Вестника» на «Невский Альманах»
р. 1828. «Мы понемножку начинаем открывать тайну, как составлять 
народные повести», — пише рецензент... — Взять несколько лиц ис
торических, одеть их в народные костюмы и завязать между ними 
какуго-нцбудь интригу... Между лицами историческими непремен
но должно поместить лицо вымышленное, чудесное, колдуна... Ему 
надо быть лицом вездесущим, являться повсюду, как deus ex machina, 
связывать и развязывать все узлы происшествия»1. Крижановський 
бере свій початок від Ісаака Вальтер Скоттового і є, згідно з зазна
ченим рецептом, такий колдун, що веде в романі інтригу. Доля всіх 
дієвих осіб: Михайла, Катерини, судді Животовського, запорожця 
Щербини, сербського бана Радивоя, пов'язана з особою Крижанов
ського. Крижановський стоїть в центрі романтичної інтриги.

Німецька романтична література, а за її впливом і московська на чолі з Го
голем, проявляли великий нахил до демонічних постатей. Куліш, 
що йшов слідами Гоголя й зах[ідно]-евр[опейських] романтиків, на
слідував цим романтичним зразкам. Згідно з літературними смака
ми свого часу молодий письменник змальовує трагедію Михайла 
як трагедію людини, що віддалася діявольським чарам «колдуна»

1 Вас[илий] Гиппиус. Гоголь. «Мысль», 1924, crop. 70.
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Крижановського. Здемаскування й загибель цього «Харло», історія 
його злочинів і смерти визначають, за літературними традиціями 
фантастичної повісти, всю композицію Кулішевого роману1.

Нове в цьому штампованому трафареті демонологізованого злодія тільки 
те, що з Крижановського Куліш робить представника Петербургу 
й петербурзького уряду. Його демонічні принади — принади петер
бурзьких чинів, уходу з батьківщини. «Сам чортяка нанизує на мо
тузку всі ті пусті голови, та й веде до Петербургу». Пройдисвіт Кри- 
жановський, міжнародній авантурник, репрезентує в Кулішевому 
романі Петербург. Він резидент Петра ІІІ-го; він піддурює, улещує, 
підманює, — у нього злі очі, він наскрізь двозначний і неприродний. 
Його люб'язність сувора й неприємна. Його обіцянки фальшиві 
й сумнівні. Тінь похмурого й склизького, химерного Петербургу по
висла над золотоланною Україною: демон зради батькам прийшов 
на Україну в гаптованому золотом голштинсько-німецькому мунди
рі московського бригадираь1 2.

5.
В композиційному відношенні Кулішів роман побудовано за принципом 

протиставлення окремих постатей: Катерину протиставлено Рок- 
санді, сотника Чарниша Чарнишенкові, бана Радивоя Крижанов- 
ському, запорожця Щербину козаку Середі й т. и. Всі постаті, що 
з них кожна є втілення того або ж иншого принципу, виступають 
в романі попарно, причому в окремих постатях героїв даної пари 
один герой є позитивне виявлення принципу, а другий — нега
тивне.

Отже, протиставляючи сотника Чарниша молодому Чарнишенкові, Ку
ліш протиставляє «полом'яну любов до свого краю», «відданість 
старовині» першого байдужості до батьківщини другого. Тему «ша
ни і слави» протиставлено темі відмовлення від «чести і слави».

1 Вас[иль] Гіпіус в книзі про Гоголя, аналізуючи Гоголівські демонологічні типи та 
їхні західньо-европейські джерела, писав: «Из писателей иенского романтического круж
ка элементами трагического мироощущения обладал по преимуществу Тик — отсюда 
его уклон к демоническим образам и сюжетам, которые развились в позднем романтизме 
и особенно у Гофмана. Для этого драматически настроенного литературного поколения 
сказочный чорт становится воплощением мирового зла, а композиция фантастической по
вести обычно определяется разоблачением дьявола, таящегося в человеческом образе, и тра
гедией человека, предавшегося дьяволу».

[Гиппиус В.] Гоголь. «Мысль», 1924, crop. 32-33.
2 Виводячи постать еврея Крижановського, Куліш віддавав дань літературній тради

ції того часу: тут позначився як загальний літературний вплив західнє-европейської літера
тури, прим., Вальтер Скотта, історичні романи якого були за зразок для Куліша, так і вплив 
українського та російського письменства. Отже ремінесценції з Гоголя («Тарас Бульба») від
билися на деяких відповідних епізодах у «Чарнишенкові».
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Чарниш кидає службу, він відокремлюється од людей, замикається 
в себе вдома, «зрікається на завжди слави і шани» (стор. 108); мо
лодий Чарнишенко, навпаки, все, як ми знаємо, приносить в офіру 
славолюбству, кидає свій дім і їде мандрувати і т. д. Взагалі, немає 
такої риси в характері Чарнишенка, що б їй не було протиставлено 
протилежної в старому Чарниші. Схематизм характеристики, по
будованої на принципі протиставлень, ясно кидається в вічі в ком
позиційних прийомах Кулішевого роману.

Під впливом Вальтер Скотта, що виводив у своїх романах самотніх анахо- 
ретів-антикварів, закоханих в старовину, і Куліш з свого Чарниша 
робить такого антиквара. Правда, Куліш підкреслює, що антиква- 
ризм Чарниша викликано не порожнім аматорством, нахилом до 

. колекціонерства, любов'ю до речей, а живим почуттям відданности 
народу. Традиції гинуть, козаччина занепадає, риси своєнароднос- 
ти стираються й зникають, отже коли все це засуджено, щоб зійти 
в непам'ять, то хоч дещо треба зберегти, як «урок предков потом
кам» до тих часів, коли знов прокинеться народня самосвідомість. 
В образі сотника Чарниша Куліш хотів відтворити постать типового 
для середини XVIII-ro віку автора хронік.

Зрікшися слави й пошани, одкинувшися рідних та багатьох приятелів, не 
одкинувся він своєї батьківщини. Він любив Україну, знав, що вона 
оджила свій вік, передчасно постарілася, захиріла духом; почував, 
що скоро вона згасне, а тому й заходився збирати всі її козацькі 
сказання, всі її історичні пісні та хроніки й передати на майбутні 
часи в правдивому й просторому літопису. Ця думка хвилювала тоді 
багато голів на Україні: жодної доби не було складено й переписано 
стількох українських хронік та инших матеріялів для історії, як за 
доби останнього гетьманства. Нарід, сходячи з кону, любить огляда
тися на минуле.

Фольклор і археологія, етнографія й історія — ось джерела, що «пробуди
ли вновь прежнюю деятельность души» старого Чарниша, «підне
сли його самотню душу до поезії». 3 духу пісні відроджується лю
бов до минулого батьківщини — типове для романтичної доктри
ни твердження, що зливає «пісню», «історію», «націю» в одне ціле 
й єдине. Чим більше проймався старий Чарниш духом сказань, пі
сень, літописів та різноманітних пам'яток старовини, тим у більшій 
красі являлися йому минулі віки й події... «Хоробрі лицарі України, 
що гриміли во времена они славою на увесь світ, були живі в його 
уяві. Він любив їх як своїх дідів, побожно ставився до їх подвигів, 
вони ставали потрібними для його життя істотами». «Старовина 
з'являлась йому в чарівному вигляді, у велетенському величному 
розмірі. Сучасне життя здавалося йому мізерне, позбавлене усього 
високого, героїчного».
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Той культ старовини, що Куліш приписує сотникові Чарнишеві, є, влас
не кажучи, перенесення вражінь од сучасности на постаті минуло
го. Культ старовини був властивий і для самого Куліша і для всіх 
його приятелів, для всього Кирило-Методіївського іуртка. «Михай
ло Чарнишенко» краще, ніж будь-який инший Кулішів твір, відби
ває ідеологію й настрої українофільської молоди до Кирило-Мето- 
діївських часів. Взагалі в нас не так поки що багато матеріялів і ще 
менш дослідів, що освітлювали б думки й мрійні пориви, що згодом 
оформились і скристалізувались навколо Кирило-Методієвського 
брацтва. Отже аналіза Кулішевого роману може дати багато в цьо
му відношенні.

В постаті антиквара XVIII-ro віку Куліш прекрасно змалював свої й своїх 
приятелів настрої, усі почуття, що їх викликали «всі ці священні на
писи, ці потрети славних гетьманів та полковників, цю зброю, не раз 
окроплену кров'ю». «Перед цією старовиною він ожив, його душа 
немов би за один раз виросла і змужніла». Куліш хоче, що б хоч 
один із десятьох читачів його зрозумів те піднесене почуття, «кото
рое возбуждали во мне эти бесценные следы минувшего». Взагалі 
все те, що говорить Куліш про антикварну закоханість в старовину, 
звучить як самовизнання1.

Культ дідів, предків, шана батьків — це провідний принцип Кулішевої сві- 
тосвідомости. Нащадок і предок, — ось категорії його романтичного 
мислення, з типовою для романтизму проповіддю історичних тра
дицій і традиціоналізму. В спеціяльному абзаці Куліш докладно го
ворить про цей культ предків, проголошуючи його як гасло епохи. 
«Нащадок побожно приходить на гробовище своїх предків. Земляні 
насипи їх мовчазних могил, прах від руїн їхнього житла, яке зруйну
вали люди чи час, дорогі йому. Він у кожному камені, на кожному 
сліді їх існування бачить живу букву з повісті їхнього життя; він пе
реноситься духом в ту добу, хоче по цій німій остачі угадати почут
тя, що їх хвилювали, хоче злитися з джерелами свого життя і бодай 
єдину мить злитися.з ними душею».

6.
Можна з безперечністю сказати, що сотника Чарниша Куліш хотів поста

вити в ідеологічному центрі свого роману. У зв'язку з цим набува
ють особливого інтересу ті погляди, та програма громадської чин
ности, що її накреслює перед молодим поколінням старий Чарниш.

1 Оцінюючи позитивно цей антикваризм, закоханість у старовину, археологічні інтер
еси, Куліш не іубить тверезости. Для нього ясна фантастична замкненість цього відокрем
леного, відтвореного в уяві й уявою світу. «Зосередивши на одному пункті всі свої здатності, 
він (Чарниш) утворив собі фантастичний світ, в якому його душі було світло і який заступив 
йому людей, що їх він кинув назавжди».
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Він освідомив собі той факт, що Україна занепадає, що козаччина 
вмирає, що її самостійному буттю прийшов кінець. Визнавши це, 
сотник Чарниш навчає сина «вважати за негідне служити в україн
ському війську, що власне не мало вояків-начальників, а правували 
їм інтриги придворних магнатів; а щоб досягнути великої влади 
в батьківщині одну тільки вірну стежку знати — цивільний уряд. Це 
видко було із досвіду багатьох тодішніх українців, що посідали най
вищі уряди в державі»1.

Оцінюючи громадські можливості в обставинах занепаду української ав
тономії, Чарниш настоює на необхідності заперечити козацтво. 
«Не пора»... За нових політичних умов він пропонує ліквідацію коза- 
кофільства, проповідує своєрідний аполітизм. «Сотник Чарниш не 
без особливих намірів намагався сповнити його (сина Михайла) го
лову оповіданнями та піснями про колишні блаженні часи України, 
за криваві війни, що були на її полях, про славних лицарів козацько
го війська... Цим способом хотів він запалити в ньому вогненну лю
бов до батьківщини, а заразом показати різницю між старовинним 
та нинішнім станом війська і його старшини, примусити Михайла 
гордувати військовою службою (до котрої українці мають охоту лед
ве чи не з дня народження на світ) і тим сильніше переконати його, 
що досягати влади необхідно для того, щоб добре впливати на спра
ви своєї батьківщини та досягати цього не тим шляхом, котрий за 
його словом «в старовину був битий», а тепер став «манівцем».

Поросли травою колишні козацькі шляхи, занедбані й занехаяні. Иншими 
шляхами пішло життя. Коло історії обернулось. Спроби козакувати, 
відродити козацтво безплідні.

Ми не сумніваємось, що ці абзаци писав Куліш, маючи на увазі суперечки 
своїх приятелів на козакофільські теми.

Липня 5 р. 1844-го Куліш писав Шевченкові, відповідаючи, очевидячки, на 
суперечку про принципи українофільської акції: «Тепер вже не така 
година настала, щоб брязкотать шаблюками; Ляхів і Татарву мов 
дідько злизав, усе утихомирилось; прийшла пора поорудовать ще 
головою»1 2.

1 Тут, очевидячки, перші прояви настроїв того «службового українофільства», що на 
початку 60-х років приведуть Куліша в Варшаву на посаду директора департаменту.

2 Киев[ская] Стар[ина] 1900, т. L )0(, crop. 304. Див. нашу статтю «Шевченко й Ку
ліш»* у збірникові: Шевченко та його доба, в[ип]. І. [1925]. Куліш у свойому романі виявляє 
подвійність: з одного боку, він нібито за те, щоб ліквідувати будь-яку надію на можливість 
повторення козацьких повстань: доба, мовляв, козацьких війн і козаччини остаточно ми
нула і за нових політичних умов для українця лишається тільки іти служити, отже Куліш 
розвиває типову ліквідаторську теорію, але, з другого боку, його ще вабить романтика ко
заччини. Він проповідує антикварну закоханість в епоху козацьких селянських повстань. Не 
треба губити пам'яти за цю добу героїчної соціяльної боротьби. Куліш не відмовляється од 
надії на можливість повторення революційних селянських вибухів. Своїми етнографічними
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Не випадково те, що для першого свого роману Куліш з історії україн
ського народу вибирає не епоху особливо напруженої боротьби за 
своє національне буття, а навпаки, «останній листок із історії цього 
дивного феномена», вважаючи, що цей «останній листок з історії...» 
«повинен бути цікавий надзвичайно». Не випадково він ентузіазм 
пізнього козакофільства, шукання козацької чести й слави вважає за 
чистий авантуризм, більше — кваліфікує як зраду інтересів батьків
щини. Отже Куліш завжди й скрізь реальний політик: він пропонує 
змагатись за реальні, конкретні мети й прагнути того, чого можна 
досягнути. Своїм романом він прокламує негацію козакофільства, 
ліквідацію козацтва, хоч у попередній етап української історії воно 
й було провідним чинником історії. Воно було, але тепер його немає 
й патос Михайлів безплідний, даремний, непотрібний. Куліш з уїд- 
лівістю говорить про «щиро лицарський настрій дитячого розуму 
з запальною уявою» осіб, подібних на Чарнишенка.

Замість брязкотіти шаблюкою, треба «покорить славолюбивые мечты», по- 
орудовать ще головою1.

Од цього ліквідаторського культурництва, розвиненого в «М[ихайлові] Чар- 
нишенкові», накреслюється проста путь до «Чорної Ради», де Куліш 
противоставить державній ідеології Шрама ідеологію Божого Чо
ловіка, а ще згодом в 60-70 роках проголошує різкі філіпіки проти 
козаччини й козакофільства. Уже в 40-х роках своїм Чарнишенком 
Куліш, як бачимо, висовував гасло: «Культурі спасенної служимо», 
гасло чисто культурницької роботи* 1 2 *.

мандрівками на Чигиринщину, на місця колишньої гайдамаччини Куліш саме й переслідував 
мету з'ясувати для себе питання — чи можливе в обставинах середини XIX повторення 
Коліївщини XVIII-ro, чи всі сподіванки на революційність селянства марні...

Ця подвійність, ці сумніви, ці хитання між вірою й невір'ям типові для соціяльного 
лиця Куліша, представника дрібно-помісної «хуторянської» верстви, з її посереднім поло
женням між дворянством і селянством.

1 Див. нашу статтю «Теорія культурництва в Куліша»*4’. Записки І[сторично]го 
Від [ділу] Української] Ак[адемії] Наук, т. XV, [1927].

2 Звертає на себе увагу отеє захоплення Богданом Хмільницьким, що його висловлює 
Куліш на сторінках «Михайла Чарнишенка» (див. crop. 104,118,119). Це захоплення Богданом 
було б незрозумілим, коли б ми не знали, як дивився Куліш на козацькі війни XVII-ro віку. 
Ці війни для Куліша — класові повстання, вибух не так національної боротьби, як соціяль- 
ної, — боротьби селянства проти шляхти. У примітках до 1-ої редакції «Чорної Ради» («Со
временник», т. 37, «Пять глав из «Черной Рады») Куліш з особливою виразністю підкреслює 
те, що війни Богдана Хмільницького то є  справжня соціяльна революція, «ребелія хлопська», 
хвилювання «черни Малороссийской», повстання «низших сословий, терпевших от панов».

Звичайно, Куліш, нащадок цієї самої козацької старшини, що використовувала «хо
лопську ребелію» для свого збагачення, для переміщення багацтв і землі з рук польського 
панства до своїх, старшинських, — бачив у Хмільницькому тільки «визволителя народнього»,
і нічого не нагадує ані про Хмільницького, який р. 1638 вкупі зі шляхтою топив запорозькі 
човни, ні про Хмільницького, що склав з поляками зборовську умову, якою мовчки закріпив 
за багатою старшиною і реєстровими всі права на визиск селянства.
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Тема рицаря-ченця в різноманітних варіянтах дуже була поширена в літе
ратурній романтичній і неоромантичній традиції ХІХ-го віку. Ку
ліш віддав їй дань, змалювавши рицаря-ченця і в «Чарнишенкові» 
й «Чорній Раді».

Щербина з «Михайла Чарнишенка» — прототип Кирила Тура з «Чорної 
Ради». Він рідний брат останнього і коли прочитати його характе
ристику, як її подав Куліш в «Чарнишенкові», то прийдеться ви
знати, що це ніщо як перший побіжний начерк, перша спроба, що 
згодом перетвориться, виплекана протягом не одного року, в ідеаль
ний малюнок постати суворого рицаря з душею капризною, дикою, 
одночасно жорстокою й ніжною, лицаря-ченця, воїна й містика, що 
несе в руці меч і на серці хрест.

Куліш творить образ людини, що, живши в постійній небезпеці, під по
всякчасною погрозою смерти, досягла високої й несхвильованої му
дрости. Щербина — рицар, розбишака, мандрівник з великих шля
хів, але смерть його навчила ставитись з презирством до життя, до 
життьових скороминущих благ, зробила його ченцем.

Отже чернець зневажає життя й його блага. Щербина й є такий чернець, 
що є чужий для миру й мир є чужий для нього. «Щербина дивиться 
на життя як на щось стороннє, що діється по-за ним».

Коли він і турбується, то тільки на хвилину. Він фаталіст, байдужий до не
безпеки, що вміє при всіх обставинах зберегти спокійну несхвильо- 
ваність, завжди безпечний і скрізь з усіма добродушно лагідний. Він 
живе моментом і Куліш підкреслює в Щербині «юмористически-до- 
бродушную мину», «забавные манеры», «нецеремонную короткость 
в обращении». Він скрізь на свойому місці й завжди почуває себе 
дома. Він уміє триматись з спокійною флегмою й не звертати ні на 
що уваги. Коли він чує, що бан Радівой наказує його повісити, він 
лишається байдужий. «Та чи чуєш, тобі ж тільки до завтрього жити 
лишається!» — «Одним дармоїдом менше буде на світі, — одповів 

; спокійно Щербина, наче мова мовилась про якусь сторонню йому 
річ. — Чи вмреш, чи повиснеш, раз мати породила».

Дозволимо показати, як близько «М[ихайло] Чарнишенко» стоїть до «Чор
ної Ради», як щільно пов'язана характеристика Щербини з характе
ристикою Кирила Тура. «Йому, — пише Куліш про Щербину, — ні 
з̂  ким було сумувати: у нього Січ — мати, а Великий Луг — батько. 
Його велика, сувора душа, котра вже давно порвала всі ніжні зв'язки 
з людьми, потоваришувал а з придніпровським степом. Смерть так 
часто заглядала йому в вічі, і він так багато разів кидав своє життя 
в її роззявлену пащу, що він не вважав себе у праві жити і життя 
своє мав за особливу ласку долі. Звичкою бачити смерть дійшов він 
тих наслідків, яких сягає філософ... на все дивлячись споглядально».

7.

284



Пор. в «Ч[орній] Р[аді]»: «Вам, — каже Кирило Тур в «Чорній Раді», — 
жизнь іздається казна чим. Хата, піч, подушка — ото вам і все щастя.

. А козакові поле — не поле, море — не море, щоб ізнайти долю. Ко
зацька доля в бога на колінах. Туди і рветься наша душа, коли хочеш 
знати... їм здається, що й нема вже в бога нічого кращого над оцю 
мізерну жизнь, а от у кого товку є хоч за шелях, то всякому скаже, що 
вона не стоїть ні якогісінького жалю».

«Михайло Чарнишенко» — «Хіба тобі не шкода розлучитися з життям?» — 
питали його. — «Що таке наше життя? — одповідав стоїк-запоро- 
жець. — Порожній мішок, що його раз-у-раз наливаєш горілкою та 
набиваєш варениками». «...Та й то подумаєш, що на тім світі, ма
буть, не буде вже чоловікові гіркіше, як тут».

З цих порівнянь видко, що Куліш Кирила Тура писав за Щербиною. Отже 
він тільки варіює окремі фрази й слова, лишаючи зміст і сенс непо
рушним.

Порівняння Щербини з ігроком пізніше розвиває Куліш в пристосованні 
щодо Тура в низці образів і порівнянь.

«Він подібний був до щасливого грача, котрому не жалько програтися раз, 
вигравши дуже багато».

«Козацької душі і весь світ не сповнив би: увесь світ вона проіуляла б і роз
сипала б як таляри по кишені» (67). «Шалений був народ. Усе йому 
дурниця: чи жить, чи вмерти, — йому байдуже; що людям плач, то 
їм іграшка» (47). «їм усе іграшки» (54). «Вони безпечно, та разом 
якось і смутно дивились на божий мир. Гуляли вони й гульнею до
водили, що все на світі суєта одна» (42).

Яскраво кидається в вічі різниця мистецьких прийомів в «М[ихайлові] Чар- 
нишенкові» та «Чорній Раді». Тоді як в першому романі образ За
порожця описаний, в другому він показаний. Спочатку Куліш об
межується схемою декількох загальних тверджень; він не розкриває 
ці схематичні описові характеристики в русі й дії. Його опис можна 
було б перенести з роману й вставити в будь-яку історичну моно
графію. Він не проводить ще різкої грані, різниці між прийомами 
історичного опису й белетристичного роману.

Цитати з «М[ихайла] Чарнишенка» — голі схеми; в «Чорній Раді» вони бе
летризуються, починають жити життям художніх образів, ситуацій, 
вчинків і дій.

8.
Надзвичайно цікаво подано в Куліша любовну тему. Куліш описує Кате

рину, дочку полкового судді Животовського, змальовуючи «дівчину 
в цвіті юности, струнку, з розкішно розвиненими формами, з лицем 
повним гри й сміху та заразом з печаттю якоїсь томности, якогось 
легкого смутку, з чолом білим, грецької форми, з високими довгими
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бровами, що наче райдуга над криницею на обидва боки перегну
лися». Досі Куліш не творить будь-чого оригінального: риси індиві
дуальної портретное™ він змішує з традиційними рисами, підказа
ними художнім трафаретом даної літературної школи. Не більше. 
Але в дальшому він вносить дещо своєрідного. Сказавши, що «в її 
очах видко було душу, що любить глибоко й ніжно», додавши, що 
«в її голосі виливаються звуки, що до серця простують», знов-таки не 
вийшовши тут за рямці традиції, Куліш пише далі: «у всіх її рисах 
позначився особливий вираз, що не має його жодний нарід, а влас
тивий він тільки українці, перейнятій духом чарівних своїх вимислів, 
своїх вірувань та ні з чим незрівняних пісень».

Тему кохання, тему дівчини-українки Куліш з'єднує з темою пісні: Катери
на вабить, просякнена духом незрівняних українських пісень.

Дух пісні визначає дівчину й кохання, історію народу й самий народ. В пісні 
розкривається душа нації, її правда й значіння в сонмі инших наро
дів. На перших сторінках свого роману Куліш звертає увагу на «єди
ні на ввесь світ своєю поетичною вагою українські пісні», і тут же ви
значає минувшину як історію-поему: «Згадайте дивну історію Укра
їни, цю п о е м у - і с т о р і ю ,  що немов г е р о ї ч н а  п і с н я  лягла 
на скрижалях світу». Самий нарід український [—] живий відгомін 
стародавньої пісні: «Нарід ще жив почуттям любови до рідного, ще 
лунали в ньому одляски струн, що наладнали були на такий уро- 
чистовисокий лад протягом двох віків славетні звитяжці україн
ські». Отже пісня — центр, примат, принцип, vera species et summa 
communio (справжній образ і вища єдність) всього, чим жива й чим 
живе як нація, так і окрема людина.

Оце поєднання двох тем: теми пісні й теми дівчини в «Чарнишенкові» — 
повторюватиметься не раз у Куліша й визначатиме не тільки його 
літературні прийоми, але й стиль його особистих життьових пере
живань1.

Тут, правда, треба зазначити, що поєднання цих двох тем, зближення теми 
дівчини й теми пісні, є сюжетною основою Новалісівського «Гай- 
нриха фон-Офтердингена». Матільда, героїня роману, в яку закоха
ний Гайнрих, згідно з поетовим визначенням, «дух пісні». Вона до
чка співця Клингора. Гайнрих каже про неї: «О, она воплощенный 
дух песни, достойная дочь своего отца. Она претворит мою жизнь 
в музыку, сделается моей душой, хранительницей моего священного 
пламени. Я рожден лишь для того, чтобы поклоняться ей, вечно ей

1 Кохання, приміром, до Милорадовичівни розкривається в закоханості Кулішевій 
в пісню, в пісенну обдарованість Олександри Милорадовичівни. Пісня — провідна стиліс
тична тема всього Кулішевого з нею роману. Див. листи Куліша в книзі Олександра] Дорош- 
кевича «Куліш і Милорадовичівна», «Слово», 1927.
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служить, чтобы думать о ней и ощущать ее. Ее близость превращает 
все в праздник»1. Куліш в даному разі йшов за традиціями роман
тичної школи.

9.
Ми вже мали нагоду зазначити, що дієві особи виступають в Кулішевому 

романі парами. Отже поруч з постаттю скромної, стриманої, «хат
ньої» Катерини Куліш виводить постать ч у ж и н к и ,  екзотичної 
сербіянки Роксанди. Історію обох закоханостей Михайлових до Ка
терини й Роксанди викладено за принципом контрасту. Родинній, 
родовій, замкненій, підказаній традицією, визначеній заздалегідь 
батьками любові до Катерини протиставляється почуттьова, палка, 
екзотична, раптова любов Михайла до Роксанди.

«Діди» визначають шлюб Михайла й Катерини. Цей шлюб для Куліша 
з його культом «дідів» освячений і священний. «Старі поклали по
між себе — з'єднати два самотні пагони стародавніх родів в одно ко
ліно, і уважав полковий суддя ту справу за найсвятішу...». Батьки 
визначають кохання своїх дітей, воно не каприз, не порив, не блукан
ня по чужині, зрада свого для чужого: але свій і своя. Коло замкне
но, традицію не порушено. Почуття з'являється природньо й по
ступово, одягаючись в просту й лагідну, покірливу й тиху ніжність. 
«Михайло... жив у домі судді як с в і й  (курсив автора). Він любив 
Катерину, не обвіяний тою вогненною, симпатичною, нездоланною 
пристрастю, що так до вподоби романістам, а через те тільки, що 
живши в одному домі з прегарною панночкою і щодня близько її ба
чивши, дуже натурально можна було почути од неї ніжну приязнь, 
яка з часом переходить і в постійне кохання». Отже, кохання Михай
ла до Катерини — кохання с в о г о  до своєї: «живши в одному домі». 

Зовсім инакша Михайлова любов до чужоземки Роксанди, дочки сербсько
го бана Радивоя.

Зупинимось трохи на цих двох постатях [—] Радивоя1 2 з й Роксанди, що їм 
присвячено всю другу частину роману.

1 Новалис. Гейнрих фон-Офтердинген. Перевод 3. Венгеровой и В. Гиппиуса. Петер
бург. МСМХХІІ, crop. 101.

2 Змальовуючи образ бана Радивоя, Куліш визволення поневоленої Сербії зв'язує не
з повстанням народу, сербського селянства, а з ім'ям і постаттю Радивоя. Радивой веде перед, 
він — ініціятор повстання, він має звільнити пригноблений народ з вікової неволі. Вислов
люючи такі погляди, Куліш іде за традиціями епічної поезії. Куліш широко використав в да
ному разі матеріял сербського епосу про Крале Марка, отже він використав і образ богатиря, 
що сам, власними силами, знищує вороже військо, що загрожує батьківщині. Але повилива
ли, очевидячки, також і инші мотиви: по-перше, культ «сильной личности», байронічний об
раз героя, що визволяє поневолену країну (боротьба за визволення Греччини), по-друге, віра 
утопічного соціялізму в особу, коли на перше місце висовувано було «добре серце» окремої 
людини, підкреслювано було ролю не мас, а окремого індивідуума.
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«Михайло Чарнишенко», як перша спроба ще зовсім молодого 23-х-літнього 
письменника, дуже цікава тим, що наявно дає розпізнати творчі 
прийоми, засоби й взагалі письменницьку техніку авторову. Кулі- 
шем керувала теорія. Вибираючи характери, накреслюючи типи, 
змальовуючи певні сюжетні ситуації, Куліш виходив з передпоси- 
лок наперед засвоєних мистецьких теорій. Він іде за правилами за
гальних теоретичних правил і белетризує ці загальні формули.

Начитавшись трафаретних книжок, Куліш, «посвященный в таинства 
изящных искусств», замісць, щоб «принимать в душу общие всему 
человечеству впечатления безсознательно», навпаки, свідомо й пев
но йде за провідними правилами романтичної естетики.

Автори історичних романів першої половини ХІХ-го в. любили контрас
ти, гру світотіни, протилежності білого-чорного, поєднання відмін
них почуттів, взагалі все те, що могло здаватись «новим і чудним». 
Романтична естетика вважала за «прекрасний сюжет» для роману 
«змалювання протилежних характерів», причому радила зв'язувати 
протилежності в вищій єдності, «наближати їх одним почуттям», 
так, щоб при всій відмінності й різниці це протилежне «здавалося 
чимсь спільним, що гармонує одно з одним». Як на зразок таких ан
титез естетика вказувала на протилежність великого й прекрасного, 
могутнього й ніжного, «цих двох головних елементів людської по
роди».

Користуючись з цих правил, переносячи їх у свій роман, розцвічуючи їх 
белетристичними малюнками, Куліш творить образ Радивоя як об
раз могутньости й величности («моїутня вдача, яка живе сміливими 
намірами й сподіванням на владу та славу») і образ його дочки, Рок- 
санди, образ ніжности й вроди («тиха і ніжна душа, джерело всього 
доброго, що творить людина»).

Згідно з цими стилістичними прийомами, Куліш похмурого й дикого Ра
дивоя відтіняє люб'язною й милою Роксандою, але, протиставлючи 
їх, Куліш підкреслює їхню спорідненість: ніжна Роксанда — дочка 
могутнього Радивоя. В Роксандовій ніжності є щось суворе й дике, 
а в «жорстокій вдачі Радивоя ніжне почуття». Коли Роксанда бачить, 
що Михайло кохає не її, а Катерину, вона метиться на Михайлові, 
«у нападі своїх жахливих ревнощів та азіятської помсти», вбиваючи 
Катерину. «Постріл пролунав, — Катерина падає мертва! Страшно 
засміялася амазонка, кинула на землю мушкет і поскакала степом, 
сливе лежачи на гриві свого коня». Кохання її жорстоке: «ведь в мире 
есть любовь, которая и жжет и іубит».

Отже, ставлячи перед собою як завдання писати згідно з принципом контр
астів, Куліш, ще не досвідний в художньому малярстві, перебільшив 
там, де належало бути стриманим, згустив фарби, де треба було

10.
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обмежитись півтонами, не зумів уникнути небезпеки надто трафа
ретних положень і внаслідок того образи Радивоя й Роксанди ви
йшли штучними, неправдоподібно-схематичними й надто книжни
ми, а історія кохання Михайла й Роксанди ультраромантичною [—] 
з льохами, полоненими, лихтарями, місячним сяйвом, вбивствами 
та иншою звичайною бутафорією.

11.
Хоч Куліш і запевняє, що він, як автор «Михайла Чарнишенка», «не рома

ніст, а звичайний собі переповідач дідівських переказів», але він ні 
в чому не відступає од тих вимог, що читачі пред'являли тоді до т. зв. 
історичних романів. Закон романічної поетики, «вражати несподі
ванкою і дивувати розв'язкою», Куліш зберігає непорушно.

«Дехто з дівчат признавалися мені.., що «страх як люблять» у книжках пече
ри, льохи і просили мене згадати про це, якщо доведеться змальову
вати такі речи». Усе це ви знайдете в Кулішевому романі.

В. Жирмунський у своїй книзі «Байрон и Пушкин. Из истории романтичес
кой поэмы» (Л., 1924) подав аналізу типових для романтичної поеми 
ситуацій і схем. Куліш ясно сприймає тему полоненого, в'язниці, 
льоху як традиційну, але традиційні в нього також і инші ситуації: 
прокляття батька, кривава катастрофа: «в сцене убийства подчер
кивается его мгновенность, исступление и беспамятство» (стор. 245). 
«Как выразительный признак исступления убийцы, в целом ряде 
поэм непосредственно за катастрофой следует изображение бес
цельного бегства» (стор. 246). «Вслед за убийством начинаются ски
тания героя: он скрывается от людей, бежит в леса, преследуемый 
воспоминаниями, нигде не находит успокоения» (стор. 248). Отже 
все те, що єсть у Кулішевому романі. Весь епізод з Радивоєм та Рок- 
сандою треба пояснити традицією «східніх» чи «південних» поем, 
що вимагали екзотичної обстановки. Йдучи за традицією, Куліш 
з усієї другої частини свого твору робить якусь «турецьку повість»1. 

«Пленение европейца (русского) и жизнь его в экзотической обстанов
ке мусульманского Востока, любовь туземной красавицы, попытка 
бегства, удачная или неудачная, образуют у подражателей Пуш
кина и Байрона прочный сюжетный остов, на который, как всег
да, нанизываются отдельные композиционные мотивы, ставшие 
после Пушкина традиционными» (стор. 213). «Независимо от

1 Сторінка за сторінкою робить Куліш свій роман все більше й більше екзотич
ним, ускладняє московську мову українською й сербською лексикою. Прийом екзотичного 
очуднення позначився не тільки на описах, але й на самій мові. Отже, фольклоризується, 
екзотизується не тільки «що» роману, зміст його, але й «як» — засоби творчої техніки: мова 
як основа поетичного твору, цього прийому не уник Куліш і в «Чорній Раді», де теж ми зна
ходимо ті ж «море» й «бре», що і в «Чарнишенкові».
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традиционного сюжетного оформления, кровавая развязка любов
ной или семейной драмы, убийство из ревности возлюбленной 
или соперника, занимает едва ли не первое место в репертуаре 
излюбленных эффектных мотивов романтической поэмы 20-х и 30-х 
годов» (стор. 250).

Хоч це все сказано про романтичну поему, але воно лишається справедли
вим також і в пристосуванні до історичного роману. Куліш в свойо
му романі не виходить за межі звичайних мотивів і ситуацій.

Жінок малює Куліш у свойому романі в таких же піднесених блискучих 
романтичних фарбах, як це робив і Гоголь. «Подивись, мовляв, на 
блискавку...». «Чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, 
водрузив хлад и замиранье в сердце» (Гоголь, Рим). Для Куліша, що 
йде за традицією Гоголівської ультра-романтичної поетики, жіноча 
врода то «краса, що туманить очі і робить непритомним». «Коли б 
я почав описувати її, як годиться, з «уявіть», ви скоріше змучили б 
уяву свою навіки, поки досягли б такої височини, щоб здумать собі 
щось подібного. Це була саме та краса, що туманить очі й робить 
непритомним, краса докінчена, краса, на яку глядівши, хотілось б 
вірити, що вона вічна, повергнуться перед нею у прах і принести 
жертву».

М і с я ц ь  відограє особливу ролю в романі. «Козацьке сонце люблять тіль
ки мерці та потопельники, — одрік суддя, який, видати, не читав 
жодного зворушливого заклику до місяця, — а доброму чоловікові 
вдень потрібне справжнє сонце, а вночі — вогонь». Проте, сам Ку
ліш читав багато чутливих звернень до місяця й поділяв любов мер
ців та потопельників до місячного світла, бо більша частина подій 
в його «Михайлі Чарнишенкові» відбувається вночі при місячно
му сяйві й героїв своїх він переважно експозує в проміннях місяця. 
Романтична поетика цілком володіє Кулішем. Роман починається 
з описів місяця, дія розвивається в описах місяця. Героїню роману, 
Катерину, Куліш показує в світлі місяця: «Дівчина стояла нерухомо, 
притулившись до одного з тонких стовпців і при сяйві місяця здава
лась якимсь привидом» і т. д. Характерно для Куліша те, що в друго
му романі «Олексій Однорог» місячне світло відограє в нього таку ж 
ролю, я к і в  «Чарнишенкові». Проте в «Чорній Раді» значно менше 
місячного світла, романтичного місячного світла, що воно освітлює 
своїм таємничим тремтячим блиском більшість подій в «Чарни
шенкові» й «Однорозі».

Призвичаївшись в читаних перекладних романах до середньовічної г о 
т и к и ,  Куліш цю саму готику, принаймні хоч подібність на готику, 
хоче знайти і в українській минувшині. Ось, приміром, опис воріт 
Чарнишевого будинку: «Ворота ці, зроблені з дубини і чорні від часу, 
були такі високі й великі, мали на собі стільки дашків, грат та инших
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незрозумілих антикварієві прикрас з дереворізьби, що видавалася 
за уламок готичної башти, яка заціліла од стародавнього якогось 
замку, а мох та бур'яни, що утеривали їх з усіх боків, ще збільшува
ли цю подібність». Досить подрібно описує Куліш ворота в «Чорній 
Раді», але там він нічого не згадує про подібність їх до готичних зам
кових веж.

Обстановку й пейзаж Куліш вичитує, безперечно, з Вальтер Скотта. Дія, 
приміром, всієї останньої частини роману відбувається в башті на- 
півзруйнованій. Красота руїн, руїн середньовічних замків і кляшто- 
рів, здається Кулішеві найбільш привабливою. Замок, зруйнована 
башта, «древняя четырехугольнаябашня, с надгрызенною временем 
вершиною и с широкими воротами, которых своды и бока тоже на
чали падать в руины», здавались йому найкращим декоративним 
фоном, щоб змалювати історію романічного кохання. Читач одра
зу пізнає вплив Вальтер-Скоттового «Айвенго» і вгадає мистецьке 
завдання автора, що, очевидячки, хотів знайомі картини Вальтер- 
Скоттових романів транспланувати в обставинах української минув- 
щини.

В «Чорній Раді» нема вже таких одвертих і прозорих вальтер-скоттизмів, 
яких так багато в «Чарнишенкові». Дозрілий автор упевняється, 
що історичний роман можна писати і не переносячи тих декора
цій, типовіших для старої Англії, аніж для козацької України. Руїни 
старовинної вежі, що їх так детально описав Куліш у свойому пер
шому творі, вже зовсім не фігурують в «Чорній Раді». В міру твор
чої дозрілости Куліш поволі звільняється від послуг романтичної 
бутафорії: башт, місячного світла, ночі, жорстоких злодіїв, блукань 
розпатланої дівчини, звільняється від Шекспирівських образів: бо
жевільних дідів-королів Лірів.

В «Чорній Раді» він простіший, стриманіший і досвідченіший. Твереза яс
ність перемагає в ньому любов до бутафорного романтичного серед
ньовіччя.

12.
В порівнянні з «Чорною Радою» «Михайло Чарнишенко» ще не є соціяль- 

ний роман. Автор в першому своєму творі не навчився ще змальо
вувати маси, оперувати масами, вводити маси в композиційні фор
мули. В цьому першому романі, романі пригод, він змальовує особи 
й постаті, це роман індивідуальностей, як це зазначає і сам Куліш. 
«Оставим, — пише Куліш, — историкам из'яснять психологически 
события рода человеческого и займемся судьбою частных индиви
дуумов» (272). Таким чином, для Куліша різниця між історією й іс
торичним романом полягає в тому, що історія вивчає рід, суспіль
ство, колектив, а історичний роман — роль індивідуума в історії.
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У «Чорній Раді» він змінить цей свій погляд. Там, поруч з окремими 
особами, виступлять соціяльні класи. «Чорна Рада» — зразок широ
кого соціяльного роману.

Проте і в «Чарнишенкові» Куліш, оперуючи індивідуальностями, зумів ін
дивідуалістичній тематиці свого роману надати ширшого значіння, 
зачепивши в романі низку соціяльно-політичних проблем. Кінець- 
кінцем і «Чарнишенко», як і «Чорна Рада», це роман певних ідео
логічних схем, роман боротьби поколінь та ідей, історичних епох та 
принципів, що виявляє настрої тих українофільських груп, що зго
дом об'єднались навколо Кирило-Методіївського Товариства.

Це підводить нас до питання про соціяльну базу, соціяльний стан Куліша. 
«Як знаємо, був Куліш роду суто-демократичного. Син козака — нижче його 

було хіба покріпачене поспільство, оте бидло тодішнього часу, — 
стояв він соціяльним станом своїм на передостанньому щаблі гро
мадської драбини. Але це не заважало йому вже змалку перешлись 
тенденціями аристократичними»1. «Куліш, не вважаючи на всю 
"глибину чуття своєї народности", був власне вдачею, типом, спосо
бом думки й поводження чужий для демократичного українства... 
Тут і лежить коріння Кулішевої драми — його розполовинення, бо
ротьба в йому самому двох протилежних основ світогляду й життя. 
Серце тягло його в один бік, розум — у другий. Мимоволі він захо
плювався народнім життям в його минулому й сучасному, а беру
чись над ним розумувати, знаходив там коли не самі темні плями, то 
принаймні багато такого, од чого його органічно вернуло»1 2. 

«Інстинктом ідучи за інтересами своєї суспільної класи, отого українського 
дрібно-маєткового хуторянства, Куліш не мав тривкої соціяльно-по- 
літичної ідеології й не був підготований до оборони своїх мінливих 
поглядів. Перебування 1846 року в родині Плетньова та його арис
тократичного кола, що раз-у-раз оточували впливового ректора 
Петербурзького Університету, дезорієнтувало Куліша, що недавно 
ще був повен романтичного захоплення до минулого та пієтету до 
стихійної постати Шевченка. А трьохрічне заслання (1847-1850 р. 
в Тулу) не тільки довершило цю дезорієнтацію, а ще промостило 
шлях до політичного лукавства, до подвійности й нещирости, до хо
лодного, цинічного розрахунку»3.

1 С. Єфремов. Без синтезу. Зап[иски] Іст[орично]-Філ[ологічного] Від[ділу], т. IV, 1924, 
crop. 71-73.

2 Ibid.
3 Ол[ександр] Дорошкевич. Куліш на засланні. П. Куліш. Збірник, Київ, 1927. Але, як 

бачимо, уже в «Мих[айлі] Чарнишенкові», тобто вже р. 1843-го, Куліш ставився подвійно 
до романтичного захоплення минулим. Так само і до «стихійности» Шевченкової творчо- 
сти Куліш ставився стримано. Див. нашу статтю «Куліш і Шевченко. До історії їх взаємин 
р. 1843-1844». «Шевченко та його доба», в. 1 ,1925.
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Куліш, козацький син, що самотужки вибився в люди, — представник но
вого покоління: він — різночинець, різночинець-інтелігент, що ще 
не остаточно розірвав з тим дрібно-маєтковим середовищем, звідкі
ля він походить, але також і не остаточно зв'язався і з міським різно- 

- чинством. Куліш все життя своє хитався між хутором і містом, між 
Петербургом і Україною, між хліборобством і журналістикою. Ана- 
ліза економічної бази Кулішевої дає надзвичайно цікавий матеріял 
для висвітлення його ідеологічних поглядів. Ніколи не мавши пев
них матеріяльних достатків, раз-у-раз змінюючи джерела своїх за
робітків, він весь час хитається в своїх поглядах, концепціях, планах, 
оцінках.

Отже, Куліш розвиває иноді опозиційні погляди, висловлює антйурядові 
тенденції, проповідує козакофільську романтику, згадує за колиш
ні селянські повстання, цікавиться гайдамаччиною, а иноді виявляє 
себе як реального політика, викладає ліквідаторські настрої, прого
лошує необхідність лояльности.

Невизначеність соціяльних орієнтацій, хитання між міським різночинством 
(згадаймо співробітництво в Некрасівському «Современнике») і між 
хуторянством (спроби вести хутірське господарство р. 1853-4), вплив 
Шевченка й захоплення Шевченком, а з другого боку, вплив Юзе
фовича, Плетньова й инших високих урядовців, шукання грошової 
субвенції у великих землевласників, як от Галаган чи Тарновський, — 
все це обумовлювало ту ідеологічну непевність, що завжди була Ку- 
лішеві властива.

«Михайло Чарнишенко» цікавий для нас тим, що цей твір показує нам, як 
рано, ще на початку 40-х р., Куліш почав хитатись між козакофіль- 
ською романтикою й реальною політикою ліквідатора, що скептич
но ставиться до козакофільських тенденцій молодого покоління.



Теорія «дороблення» 
Гр[игорія] Сковороди

Нещодавно вийшла в світ велика розвідка акад. Д. І. Багалія: «Г. С. Сковоро
да. Український мандрований філософ», видання ДВУ в серії «Кри
тична бібліотека». Це соліднй том в 397 сторінок, підсумок 30-літньої 
роботи ак[адеміка] Багалія над Сковородою, енциклопедія «сково- 
родознавства», твір, що охоплює всі питання й моменти як історії 
виучування Сковороди, так і філософської науки нашого українсько
го мандрованого «старчика».

Року 1894 Д. І. Багалій своїм виданням творів Сковороди одкрив для нашої 
доби письменника, що його ім'я не один з новіших авторів останніх 
десятиліть хтів написати як гасло боротьби на прапорі сучасности. 
І ніхто краще й докладніше од ак[адеміка] Багалія не зміг би освіти
ти все те, що було зроблено протягом XIX віку й особливо за останні 
ЗО років у студіях над Сковородою.

Поставивши перед собою завдання нагадати, що зроблено в науковій лі
тературі про Г. С. Сковороду, як освітлено в ній і його власну особу, 
і його праці, а також звести докупи власні досліди, що були розпоро
шені по окремих виданнях, ак[адемік] Багалій у своїй праці дав низ
ку спеціяльних екскурсів: критичний життєпис Сковороди, погляди 
на його особу, і відповідність життя науці, вплив на усі верстви сучас
ного йому суспільства, огляд рукописів та видань праць Сковороди, 
виклад змісту його літературних та філософських творів, критич
ну оцінку поглядів різних дослідувачів, починаючи од оцінки його 
сучасників 18-го віку й кінчаючи оцінками новіших дослідувачів — 
Гордієвського, Шпета і Яворського. В останніх розділах ак[адемік] 
Багалій дає виклад загальної філософської концепції Сковороди та 
бібліографічний покажчик розвідок про Сковороду. Як бачимо, це 
дійсно ціла енциклопедія сковородознавства й було-б зовсім безна
дійно намагатись на кількох сторінках хоча-б навіть і конспектив
но охопити весь зміст цієї великої й видатної праці. Треба гадати, 
що розвідка Багалієва знайде собі місце в кожній бібліотеці і з нею 
більшість читачів ознайомиться безпосередньо. Б даному разі ми 
хтіли-б ввести читачів у науку про Сковороду й дати, користуючись 
працею ак[адеміка] Багалія, поняття про Сковородину тематику в її 
найтиповіших і характерніших рисах: в теорії нероблення, як її роз
винув Сковорода, і проповіді «опрощення», як її він здійснив у сво
єму житті.
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«Науку Сковороди про життя в її практичному виконанні треба назвати 
й узагалі утопічною і щодо наших часів непридатною, ідеалістич
ною» (Б[агалій Д. І. Г. С. Сковорода. Український мандрований фі
лософ], ст. 137). Ак[адемік] Д. І. Багалій зменшує непридатність Ско- 
вородиної науки, обмежуючи її нашими часами. Ми певні, що й для 
своєї доби Сковорода був людина непридатна: філософ, мрійник, 
непрактичний химерник, людина без ґрунту, громадського впливу 
й ваги. З погляду людей, представників громадської думки, він був 
людина антигромадських і антисоціяльних настроїв, людина зайва 
й непотрібна для суспільства й не тільки непотрібна, але й навіть не
безпечна в своїх думках, ледацтві й нікчемності, «развратитель нра
вов» і «душеїубитель».

Сковорода проповідував нікчемність, негатизацію й відмовлення. «Відо
мо, що Сковороду не раз спокушали вигідними з погляду житей
ського пропозиціями; переконували стати ченцем і цим добути 
собі забезпечений стан, честь та славу; губернатор Щербінін давав 
йому на вибір яку-б схотів посаду, але він знов відмовився» (Б[агалій 
Д. І. Г. С. Сковорода. Український мандрований філософ], ст. 138). 
Він нічого не хтів робити, що підтримувало-б громадський лад 
і сприяло-б будуванню держави. Він не хотів робити і стверджував 
нероблення. Ак[адемік] Багалій присвятив чимало сторінок викла
дові теорії нероблення в Сковороди, що на неї він один з перших 
звернув увагу й що вона дала йому можливість провести паралель 
між Сковородою й Львом Толстим.

Д. І. Багалій цитує лист Сковороди до якогось Артема Дорофеєвича, в яко
му Сковорода виклав свою теорію нероблення. В цьому листі Ско
ворода писав: «Если бы я в пустыне от телесных болезней лечился 
или оберегал пчелы, или портняжил, или ловил зверя, тогда бы 
Сковорода казался им занят делом. А без сего думают, что я праз
ден и не без причины удивляются. Правда, что праздность тяжелее 
гор кавказских. Так только ли разве всего дела для человека: про
давать, покупать, жениться, посягать, воеваться, тягаться, портня
жить, строиться, ловить зверя?». Не треба продавати, купувати, же
нитися, воювати, захищати батьківщину, будуватися. Геть крамарів 
і крамарювання, геть військо й батьківщину, геть суди і суддів, геть 
працю, що вона є джерело для будування держави. Негатизуючи 
суспільство і суспільний лад, Сковорода, ствердив н е р о б л е н н я 1. 1 * з

1 Проповідь нероботи зв'язано в Сковороди з наукою про очищення (Katharsis). «Лю
бов до мудрости, вчив Платон у "Федоні", приносить визволення й очищення» (82. Д.). Згідно
з Плотином, «справжній філософ повинен уникати практичної діяльности (praxis)». Вище за 
практичну діяльність стоїть теоретично-споглядальна, розумова діяльність. «Наше тутешнє 
(діяльне) життя є  тільки слід справжнього життя, а життя там (справжнє життя) є  діяльність 
розуму» (Enn[eada], VI. 9. 9.). «Діяльне життя тут, в почуттьовому світі є  для душі занепад
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Теорія нероблення є не тільки проповідь внутрішньої роботи серця, наука 
самопізнання, як пише Д. І. Багалій (ст. 138-9, 343), вона, на нашу 
думку, є також висновок з негатизації держави, суспільства й влас
носте. «Праця» — джерело наших злиднів не тільки через те, що 
людина не має часу заглибитись у себе й віддатись самопізнанню, 
але й через те, що люди своєю працею стверджують й підтримують 
«державу»: шлюб і родину, гроші й маєтки, власність і крамарюван
ня, військо, суди, ремества. У Сковороди проповідь нероблення була 
проповіддю ненависти, вказівкою шляхів індивідуального повстан
ня. І це чудесно освідомлювали його сучасники. «Поелику Сковоро
да удаляется от людей, чуждается обществ, бегает состояния в обще
житии, то и называли его « ч е л о в е к о н е н а в и с т н и к о м » .  Роз
рив з суспільством — ось джерело Сковородиної філософії. 

Розірвавши з суспільством, не почуваючи себе зв'язаним жадними норма
ми й традиціями, не маючи під собою певного ґрунту й обов'язків, 
він ішов у безмежність, у вічність, у нікуди. Він не боявся доходити 
до останніх висновків і не зупинявся перед тим, щоб купувати вишу
кане ціною гіперболічних неможливостей. Він не вагався ствердити, 
що нікчемні — досконалі, що міра людської досконалости — міра 
нікчемносте. Що людина нікчемніш і для суспільства непотрібніш, 
тим досконаліш у своїй самотній самозамкненості. Він не боявся, 
кажу, цих парадоксів, бо він ненавидів тодішнє суспільство. Філо
софія Сковороди [—] система послідовно переведеного антиутилі- 
таризму. І иншою вона не могла бути. Утилітарна система в умовах 
соціяльної дійсности 18-го віку, коли заводилося кріпацтво й гасло 
«збагачуйтесь» охопило заможні верстви, була-б проповіддю цього 
самого гасла й виправданням усієї політично-громадської системи 
Катерининської Росії.

Ні, старець, тільки старець, що в житті своєму ствердив ідеал нероблення 
і через те лишився непричетним до злочинів цього гидотного сус
пільства, тільки він гідний імени людини. Старці, що не працюють, 
тільки вони, коли буде знищено «ветхій мир», тільки вони увійдуть 
у блаженне царство майбутнього.

Д. І. Багалій теорію нероблення зв'язує з вченням про спокій* 1 і самопізнан
ня. На нашу думку, треба ще в даному разі не забувати за Сковороди- 
ну теорію обоження. Тільки теорія обоження дасть точне тлумачен
ня ідеї опрощення Сковороди.

і зрада, душа іубить тоді свої крила (ib[id].). «Але душа підноситься вгору, коли вона цілком 
віддається спогляданню розумового (інтелігібельного) світу» (Enn[eada], 1 .1 .12).

1 Вчення про спокій ми дозволили-б собі порівняти з ученням про суботу в Філона 
й про hesychia в Плотина та в патристичній літературі. Теорія hesychia, тиші, мовчазности 
є висновок з теорії нероблення. «Людина, що багато піклується, не може бути безмовною, бо 
праця знищує її тишу й мовчазність», — вчив Ісак Сирин.
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Сковорода стверджував, що в непрактичності є щось величне й що не тре-, 
ба піклуватись за повсякденне. Він став непродукційний і з громад
ського боку нікчемний, бо знав, що тільки нікчемним (старцям і ді
тям) належить душа — боже царство.

Віруючи, що його непродукційність єсть мандрівка на шляхах богоуподіб- 
лення, Сковорода вимогу нероблення зрозумів як вимогу обоження. 
Він хтів «быть оною папою и сочетать во единой’ипостаси перво
священство и царство». Це була таємна мрія Сковороди, «славно- 
любного Фарры, воскрыляемого духом», «чтоб нам всем стать бо
гом»: не збирати в житниці, не працювати, не мати нічого, як старці, 
й завжди радіти, як малі діти. І того, що захтів би бути філософом, 
Сковорода попереджав: «Не думай, что других касается слово сие: 
"живите, как птицы небесные"». Він розумів, що слова ці про квіти 
й птиць, про старців, що їм належить царство вічности, і дітей, сто
суються перш за все його самого.

Вчення про нероботу не було вигадка естета, твердження людини, закоха
ної в вишукані й надзвичайні слова. «Він жив, — пише ак[адемік] 
Багалій, — так, як навчав, а навчав так, як жив» (137). «Широко осві
чена, красномовна та розумна людина — він свідомо обрав собі долю 
жебрака, мандрівника, але зробив це не тому, що не міг инакше 
зробити, — навпаки, його таланти давали йому можливість досяг
ти значних урядів, а надто в духовній ієрархії, а цілком свідомо, ма
ючи б а ж а н н я  заховати внутрішню волю та б у т и  в ч и т е л е м  
в с ь о г о  н а р о д у  в найширшому цього слова розумінні. Він зрік
ся усяких прихильностей і, створивши з себе старчика, мандрівника, 
виробив у себе серце громадянина всесвітнього, який, не маючи ро
дичів, маетностей, кутка, де голову прихилити, мав насолоди лише 
від природи, простих, невинних, безтурботних, справжніх радощів, 
які черпає розум чистий та дух безтурботний у скарбницях вічнос
ти» (Багалій, [Г. С. Сковорода. Український мандрований філософ,
с.] 136-137).

Бажання бути «вчителем народу», на думку ак[адеміка] Багалія, спричи
нилось до того, що Сковорода вибрав для себе долю мандрівника 
й старця. Ми гадаємо, що не так народницькі тенденції, як розрив 
з суспільством, вороже й негативне відношення до середовища обу
мовили те, що Сковорода свою нікчемність, непродукційність, своє 
внутрішнє боже єство, свій спокій у суботах вічного поставив вище 
за кожне в людському суспільстві становище. «Не реша, — як пише 
про нього біограф, — себя ни на какое состояние», Сковорода «на те
атре света сего» вибрав для себе ролю особи простої й низької, ролю 
«униженной подлости», ролю жебрака.

Для сучасників цей вибір був незрозумілий, і Сковорода, посилаючись на 
принципи театральної умовности, захищав свій вибір аргументом:
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«Действующее лицо не по знатности роли, но за удачность игры по
хваляется». Вибираючи для себе ролю особи «простої й низької», 
він за приниженням ховав свідомість свого надлюдства. Простота 
й низькість, згідно з законом контрастів, мусіли підкреслювати до
бірність і величність. Виконуючи свою ролю, Сковорода все життя 
своє ходив на котурнах смиренности. Смиренність, за Ісаком Сири
ном, — це вбрання божества. І Сковорода одягався в убрання смирен
ности, щоб мати вигляд божества. В злиднях своїх він умів тримати 
себе не менш гонорним і гордовитим, ніж Лоренцо Пишновелич- 
ний, герцог з Флоренції. Хіба ж це не за нього ведуть розмови на 
небі архангели? Хіба ж це не за нього арх[ангел] Гавриїл, звертаю
чись до арх[ангела] Михаїла, благовістував: «Он по миру паче всех 
нищий, но по боїу всех богатее!». «Його убожество, — писав у свій 
час П. Житецький, — мало почасти декоративний характер. Сково
рода чудово розумів силу вражіння, яке робив контраст між його 
убогим виглядом напівстарця і його вченою, иноді загадковою мо
вою. Це вражіння давало йому виключну ролю серед шляхти й було 
приємним його самолюбству».

«Когда бог, — казав Сковорода на одному зібранні, — определил мне в низ
ком лице быть на театре света сего, то должно уже мне и в наряде, 
и в одеянии, в поступках и в обращении с степенными, сановными, 
знаменитыми и почтенными людьми наблюдать благопристой
ность, уважение и в с е г д а  п о м н и т ь  м о ю  н и ч т о ж н о с т ь  
п е р е д  н и м и » .  В цих словах є трохи юродства, трохи прибіль- 
шености, а трохи іронії. Найбільш, мабуть, іронії, бо для того, щоб 
з'єднати слова про свою «ничтожность перед людьми сановными, 
знаменитыми и почтенными» та віру в царственну пишність стар
ців і в свою теофанійну обоженість (entheos), для цього треба було 
засвоїти манеру містифікаційної іронії. Смиренність Сковороди 
була пихою старця, що іронізує над тими, кого в суспільстві звикли 
вважати за «сановных и почтенных». «Це, — зазначає Житецький, — 
та сумирність, про яку правдиво кажуть, що вона паче гордости... 
Це було дійсно самолюбство людини, що вибрала собі в житті шлях 
розуму і залишалася осторонь од звабливого становища, яке дають 
шаноба і багатство. Таке самолюбство досить часто одягає на себе 
вбрання покірливости. В такому вбранні й з'являвся Сковорода 
в сучасному йому суспільстві». Йому не вірили, коли він казав про 
свою «ничтожность», і на слова його: «Влюблен есмь в нищету свя
тую» співбесідники його, подібні до шляхетного Салакона з діяло- 
іу «Убогий жайворонок», відповідали: «Гордыя нищеты ненавидит 
душа моя пуще врат адовых!». Так! Це вірно: «нищета» Сковороди 
була «гордою»! Коли він розійшовся з епіскопом Переяславським 
у поглядах на теорію віршування, епіскоп, усунувши Сковороду
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з посади вчителя, написав таку резолюцію: «Не живяше в доме 
моем, творяй гордыню».

Одного разу близький знайомий запитав філософа: «Что же, ты хочешь 
век остаться бродягою?!». — Сковорода відповів: «Бродягой нет! 
Я странствую, как и все, и старцем навсегда останусь. Этот са н  как 
раз по мне». Старцювання — сан, і зі всіх станів, що є в суспільстві, 
« с а н  с т а р ц я »  здавався Сковороді найвищий, бо тільки цей сан 
є свідоцтво й запорука з'єднання в одній іпостасі «первосвященства 
й царства!». Невже ж гієрофантові й містагогові дбати про клобук 
і мантію з бубенцями? В своїх злиднях і вбозтві він погорджував 
катедрою митрополіта, бо не хтів бути ким-небудь, а тільки собою. 
Він захищав абсолютну автономність особи. «Пиха, надмірне само
любство, котре не терпіло ніяких суперечок, сліпа слухняність — 
magister dixit — тьмарили його хист», — свідчить про нього сучас
ник Ів[ан] Вернет. «Слова его едкие», — одіукувались слухачі його 
розмов. Сковорода не прикривав істини завісами приємности.

Д. І. Багалій заперечує антиномізм Сковородиної свідомости, він не зго
джується з тим, що убозтво було тільки одною з рис, що характери
зує теорію теофаній в Сковороди. «Цілком бездовідне, — пише ак а
демік] Багалій, — і глибоко несправедливе твердження П. І. Житець- 
кого про «декоративний характер» убозтва й н а р о д н и ц ь к о г о  
о п р о щ е н н я  Сковороди. Де ж  підстави не довіряти Сковороді 
й бачити тут смиренність паче гордощів, а надто ще й говорити про 
театральне позування його в даному випадку? Це значить не розу
міти його природи, його особи щодо основної її сути... Посилання 
на Вернета, на доказ його надмірного самолюбства, що не терпить 
суперечок, може бути прийнятим лише з поясненнями та оговор
ками й у всякому разі не має в своєму складі підтвердження тої вда
ваної смиренности, що її припускає в Сковороді П. І. Житецький. 
На мій погляд, тут значну ролю відогравала несміливість Сковоро
ди в незнайомій йому громаді, що змушувала його віддавати пе
ревагу товаришуванню й розмові з близькими приятелями й бути 
неурівноваженим і гострим з малознайомими, або навіть уникати 
спілкування з ними» (122-123).

Твердження Житецького не мали-б рації, коли-б дійсно, як це припускає 
ак[адемік] Багалій, опрощення Сковороди було «народницьким», 
коли-б тема символу й емблемати, іронії й скепсису не мали жадно
го значіння в творчості нашого філософа. Джерел опрощення треба, 
на нашу думку, шукати не в народництві, а, з одного боку, в анти- 
номічності світогляду Сковороди, а з другого, в його теорії теофаній. 
Дозволимо собі коротенько розкрити наше твердження.

Антиномічна ідея підвищення через приниження виникла в Сковоро
ди під впливом кенотичного вчення про «умаленого бога»: бути
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богом — це й є страждати, бути розіп'ятим на хресті й здаватись 
подібним на злочинця. Сковорода в приниженні й презирстві ба
чив щось особливо привабливе й чудесне, священне саме в собі як 
крок до досконалости. Сковорода завжди надавав високої цінносте 
антиномічному стилеві, діялектичному антитетизмові. Це було 
в його стилі з'єднати тезу бога й антитезу злочинця, старця, най- 
шановніше з найганебнішим, найвище з найнижчим. Догматичне 
церковне вчення про kenosis (умалення) стало разом з тим для нього 
за моральну норму людського поводження: в собі явити таку покір
ливість, таким малим зробити себе, щоб усі могли ходити по ньому 
і як грязюку при дорозі топтати...

Обожені — це ті, кого «голод, холод, ненависть, клевета, гонение, руга- 
ние» «зделали острыми и крылатыми». Сковорода вірив, що «ума
лившись», як Ісус, «сраспявши тело свое со Христом», він тим са
мим з'єднає в собі титули Rex і Pontifex Maximus. Сковорода став 
«низький і простий», бо прийняв цю віру в себе як людину обоже
ну. «О сих-то умаляющихся сердцем и деянием сказует: блажении 
нищии духом. Они-то жаждут царствия божиего, лишены, гонимы, 
поношаемы». «Противное противному способствует», — ось мето
дологічний принцип Сковородиного антиномізму. «Внимай, что 
пишет Лука: "Они убо радовахуся; яко за имя господа Иисуса спо
добитися прията бесчестие". Но вот еще геройское сердце: "хулимы 
утешаемся, радуюся во страданиях моих". Что приводит других 
в горчайшее сомнение, то Павла веселит. Не сей ли имеет сердце 
алмазное?». Сковорода вчив про радість страждань і про величність 
пригнічених. «Угрюмая премудрость» низьких і простих, «сколько 
она, — каже Сковорода, — снаружи неказиста, столько внутрь важна 
и великолепна», «она собою ничто, но внутрь великое утаевается». 
Те, що зовні здається н і щ о ,  — це в дійсності є поважне й величне. 
«Противное, — як казав Сковорода, — противному способствует». 
«В подлых и угрюмых наружностях, — писав він, — как в ветхом пор- 

; тище, завита премудрость, коей вся и всякая драгоценность недо
стойна. Сею подлостью, высокая сия божия лесница, опустилась на 
простонародной улице, дабы вступивших взвесть до самой крайней 
верхушке небесного понятия».

Сковорода вірив, що, тільки лишаючись низьким і простим, можна до
сягти вищих верхів'їв. Він учив про шляхетність в підлоті й підлоту 
в шляхетності. Типовий преромантик, він, як і кожний романтик, 
умів підносити умовне на ступінь безумовного й найнижчому на
давати цінносте особливо високого й значного. Він писав про зна
чне й поважне як про нікчемне, про нікчемне — як про найваж
ливіше. Грав антитезами й цю гру пояснював: «Открой покрывало 
и увидишь, что [— то] дурачество самое премудрейшее, а только
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прикрылось юродством». Тільки той, що не має нічого, володіє ці
лим світом!..

Де джерела цього негативного, антиномічного й антиутилітарного сві
тогляду Сковороди? Де шукати джерел теорії нероблення й про- 
повіди опрощенства? Д. І. Багалій вказує на народництво, але ми 
з цим твердженням не можемо погодитись. Плеханов у своїй стат
ті «Искусство и общественная жизнь» прекрасно з'ясував суспіль
ні джерела подібного негативного антиутилітарного світогляду. 
Це — світогляд, в основі якого лежить розрив з суспільством. Там, 
де є розрив письменника з громадським середовищем, там прого
лошується примат «надхнення, солодких згуків і молитов» над гас
лами громадської боротьби, стверджується абсолютна автономія 
особи і її духовних змагань. Це — світогляд принципового анти- 
утилітаризму й громадського індиферентизму. Це — світогляд пе
симістичного світовідчування, світогляд естетичних і метафізичних 
абстракцій.

Там, де нема життя реального, там утворюються абстракції «ідеального» 
життя. Н е г а т и з а ц і я  — ось прапор цього характерно-романтич
ного світогляду.

Парадокс Теофіля Готьє, що його наводить Плеханов для характеристики 
романтичної доктрини з її антиутилітарними тенденціями: « ц і н 
н і с т ь  л ю д е й  і р е ч е й  п р о т и л е ж н о  п р о п о р ц і й н а  т і й  
к о р и с т і ,  я к у  в о н и  д а ю т ь » ,  — надзвичайно влучно підкрес
лює провідний сенс Сковородиної теорії нероблення. Типовий пре- 
романтик, Сковорода до кінця з презирством ставився до суспільства 
і його інтересів. Формула Плеханова, що згідно з нею: — романтичне 
мистецтво було ідеалізацією негатизації буржуазного життьового 
ладу, лишається справедливою і щодо світогляду Сковороди. Ідея 
негатизації, ідея розриву, ідея антитези визначає суть його філосо
фічних концепцій.

Що Сковорода і його світогляд були протестом і революційною крити
кою, скерованими проти тодішнього соціяльного ладу, це зазначав 
М. І. Яворський. Це стверджує і Д. І. Багалій. Філософія Сковороди, 
на думку ак[адеміка] Багалія, була противагою, натуральною реакці
єю проти суто-матеріяльних інтересів, що ними захоплене було тоді 
українське громадянство, після занепаду його політичної автономії 
та сполучених із нею громадських інтересів» (Б[агалій Д. І. Г. С. Ско
ворода. Український мандрований філософ], ст. 119, пор. ст. 353-4). 
Але Д. І. Багалій, незважаючи на те, що він згоджується з визначен
ням світогляду Сковороди як антитези до сучасного суспільства, як 
протилежности й реакції, а тим самим як «філософії негатизації», 
він все ж таки стверджує, що Сковорода був «українським] народ- 
ником-демократом», «народолюбцем XVIII в.».

Теорія «нероблення» Гр[игорія] Сковороди З О Ї



Для Д. І. Багалія Сковорода — народник, і провідна думка всієї його розвід
ки — це твердження про народництво Сковороди. Він називає його 
«своєрідним народником, українським народолюбцем свого часу, 
попередником майбутніх хлопоманів». На підставі вище вислов
лених міркувань, ми зробили спробу на прикладі розгляду теорії 
нероблення й опрощення з'ясувати, що тема «простого й низько
го» в Сковороди при всій зовнішній подібності по суті дуже й дуже 
відрізняється од аналогічної теми «простого и низького» в «хлопо- 
манстві пізніших українських народників». Джерела й ідеологічні 
та суспільні «опрощенства» у Сковороди й народників були надто 
різні. Надто гостро відчував Сковорода свій розрив з сучасним сус
пільним ладом, надто, як зазначає й ак[адемік] Багалій, відірвана від 
реальних життьових умов і життя його моральна теоретична пропо
відь, щоб він народолюбством своїм міг перемогти відірваність свою, 
свою відокремленість, самотність своїх відлюдних тікань. Свідомість 
його песимістична й трагічна.

Теорія нероблення й опрощення не була висновком його народолюбства.



До дискусії 
про Сковороду

Признаюсь!... Коли-б мій шановний критик, П. Пелех, довів, що для Ско
вороди таке характеристичне його шкільне вчителювання, а значін
ня Сковороди полягає в тому, що він був п'ять років домашнім 
учителем і декілька років викладачем у Харківському Колегіумі, що 
він, «гостюючи у своїх приятелів, навчав їх дітей, не бравши за це 
грошей, а також у тому, що Сковорода поставив дуже важливу, за 
визначенням Пелеха, проблему профорієнтації — в дусі новітньої 
психотехніки і проблеми профосвіти..., признаюсь —- в той же день 
закрив би твори Сковороди, щоб ніколи більше їх не розкривати. 
Розчарований і з сумом я розлучився-б з своїм уявленням Сковоро
ди як людини вищої й витонченої культури, що стояла в своїх філо
софських спогляданнях на рівні філософії еліністичної епохи, коли 
антична думка досягла свого остаточного розвитку, — бо ж проф- 
стилізований Сковорода — мало цікава річ. Хай ніхто з поетів більш 
не бачить над Китаєвом неутолиму тінь Сковороди. Хай найцікаві
шими творами Сковороди вважатимемо записні книжечки з бала
ми учнів і звітами про викладене в школі — бажаємо Пелехові їх 
розшукати. Але Сковорода, шкільний учитель1 і попередник психо
техніки, спрощений і вульгаризований, нам не потрібний! 

Реабілітацію доброчинности Сковороди як шкільного вчителя, щасливий 
власник такої бібліографічної рідкости, як Бонч-Бруєвичеве видан
ня творів Сковороди р. 1912-го, т. Пелех розпочинає з того найбільш 
відомого й найбільш популярного пункту філософії Сковороди, що 
його звернено до простих людей і де Сковорода намагається бути 
особливо приступним, — з вчення про природню працю як шлях до 
щастя. В літературі про Сковороду цей відділ детально простудійо
вано і найкраще розроблено. За вчення про працю, про «сродство» 
і про зв'язок з вченням про щастя писали майже всі дослідувачі Ско
вороди. Вол[одимир] Ерн (М., 1912, ст. 294-313); ак[адемік] Багалій 
(X., 1926, ст. 260, 362 та ин.), Ф. Зеленогорський (В[опросы] Ф іл о со 
фій и] Пс[ихологіи], 1894, V, ст. 434-438), О. Ефименко (В[опросы] 
Ф[илософіи и] Пс[ихологіи], 1894, IV, ст. 288-305) та инші. Зважаючи

1 Ми менше всього хочемо сперечатися з тим, що Сковорода був шкільний учитель. 
Але для Сковороди характеристичне не те, що він учителював у Переяславі, а те, що йо
го звідтіля було вигнано: «Сковорода изгнан был не с честью». «Erectus sum Cum maximo 
dolore».
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на загальну відомість вчення про природню працю, я не знайшов 
потрібним торкатись того, що повторюється в кожній роботі, при
свяченій Сковороді. Чого варт автор, що, претендуючи на повагу до 
наукового досліду, вбиратиме свою вправу в твердження не першої 
свіжости? З усіма висновками, що їх робить Пелех на підставі аналі
зи «Алфавиту Мира», згоджуюсь і приймаю. В них нема нічого но
вого, що було-б невідомо в літературі про Сковороду. І хоч т. Пелех, 
переказавши зміст «А[лфавіта] М[ира]» і навівши вищезазначені 
свої резюме, і каже: «Зовсім протилежну картину змалював Петров», 
я не бачу в наведених твердженнях мого шановного опонента жад
ного пункту, з яким би я не міг згодитись. Треба мати особливий 
нахил до суперечливости, щоб знаходити в даному разі будь-яку 
протилежність. Сковорода оцінює працю, як це зазначає й Пелех, 
усуваючи категорію корисности. Природня праця, свідчить т. Пелех, 
самоцінна; вона цінна сама в собі, незалежно від її корисности чи не- 
корисности для инших людей, для обставин, для будь-кого. Инакше 
кажучи: Сковорода стверджує автономність цінности природньої 
праці. Принцип оцінок Сковороди — принцип оцінки з боку вну
трішнього. Оцінюючи працю поза категорією утилітарности («ко
рисности для кого і для чого»), Сковорода тим самим некорисність 
робить за прикмету тієї природньої праці, що її він проповідує. 
Переслідування й глузування за обрану працю, її некорисність, як 
стверджує т. Пелех, свідоцтво природности і природньої цінности 
даної праці. Сковорода не заперечує, що природня праця може 
б)пги корисна для суспільства, але він не робить ані суспільство, ані 
державу за принцип оцінки. Його теорія праці не знає жадних зо
внішніх норм, нічого иншого, окрім мотиву внутрішньої абсолютної 
автономної самоцінности. Визнання самоцінности й автономности 
за природньою працею — одкидання категорії суспільної кориснос
ти. Теорія Сковороди антиутилітаристична і асоціяльна.

Тільки недоглядом і непорозумінням можна з'ясувати цю пригоду, що ста
лася з т. Пелехом. В запалі полеміки, за курявою слів, що їх він вва
жає за «наукові», т. Пелех не помітив, що як матеріял, притягнений 
ним для «посрамления» Петрова, так і власні його висновки нё тіль
ки нічого не заперечують, а, навпаки, є зайвий доказ думки Петрова 
про антиутилітарний характер світогляду Сковороди1.

1 Дозволимо навести провідні резюме т. Пелеха, при чому просимо мати на увазі, що 
теорію «нероблення» Сковороди я викладав з погляду загальної характеристики світогляду 
Сковороди як антиутилітарного, цебто такого, що в ньому принцип зовнішньої корисности 
одкидається. «Цікава Сковородина теорія самоцінности самого процесу природньої праці. 
Природня праця, на думку Сковороди, цінна сама в собі, незалежно від тих к о р и с н и х  
чи шкідливих результатів, «плодів», що їх вона може мати для працівника» (Пелех). «Ще 
цікавіша Сковородина теорія абсолютної внутрішньої рівноцінности природніх професій...
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Взагалі в мене менше приводів не згоджуватись з т. Пелехом, ніж це може 
на перший погляд здатись. Щиро визнаю: тези моєї статті, які був 
ласкавий коротко подати т. Пелех, дикі. На здивоване запитання 
читача т. Пелеха: «Невже такі дикі погляди на працю виголошу
вав Сковорода?» повинен вкупі з т. Пелехом визнати: ніколи таких 
диких поглядів, як от: «праця — джерело наших злиднів» або ж 
«Сковорода нічого не хотів робити» — Сковорода не висловлював1. 
Ми в більшості випадків згоджуємось з твердженнями т. Пелеха 
і ніяк не можемо погодитись з думками Петрова, що їх наведено 
у т. Пелеха. Так, ми приймаємо справедливе твердження Пелехове, 
що, за Сковородою, окрім праці для тіла є ще инший рід праці, 
праця для душі, розумова праця, — і в жаднім разі не приймаємо 
думки Петрова, коли в нього, як це свідчить т. Пелех, «нероблення 
набирає чисто негативного значіння — нічогонероблення» і коли 
«за псевдосковородиною теорією нероблення Петрова» припису
ється Сковороді гасло: «Геть усяку працю!». Я ніде не казав у сво
їй статті «геть усяку працю», а, навпаки, розмежовував так, як це 
робить і Пелех, працю, скеровану на задоволення зовнішніх мате- 
ріяльних потреб, від праці, що її віддано розумовому споглядан
ню, і в звязку з цим писав, що для Сковороди «вище за практичну 
діяльність стоїть теоретично-споглядальна, розумова діяльність» 
(ст. 50), при чому вказав на відповідні античні й патристичні дже
рела, на Платонового «Федона», на І та IV «Еннеади» Плотина, на 
Філона й инших.

Усі людські професії, на думку Сковороди, н е р і в н і  щ о д о  якости й щодо в і д н о с н о ї  ко- 
рисности їх для инших людей, для даних обставин, місця й часу. Зате, коли вони природні, то 
мають одну цікаву властивість: всі вони рівні в тому, що однаково задовольняють, являються 
однаковим джерелом внутрішнього щастя їх власників, ц. т. вони з внутрішнього боку абсо
лютно рівноцінні» (Пелех). «Люди, каже Сковорода..., беруться за якусь працю, професію 
не тому, щоб почували нахил до неї, але тому, що хотіли-б мати к о р и с т ь ,  злучену з тією 
професією. І природа мстить їм за те, що вони порушують її закони. Багато дехто, не зважа
ючи на природу, вибирають для себе ремесло наймодніше і н а й к о р и с н і ш е ,  але дуже 
помиляються». Вони, може, будуть багаті, але не будуть щасливі, бо прибуток — це ще не 
щастя. Останнє мешкає в природній праці» (Пелех). «Коли людина береться за якусь працю, 
не зважаючи на її н е к о р и с н і с т ь для нього, насмішки, переслідування — то це найкра
щий покажчик, що він має до неї природній нахил» (Пелех).

1 У мене було: 1) «Він нічого не хотів робити, що підтримувало-б громадський лад 
і сприяло-б будуванню держави» і 2) «Праця — джерело наших злиднів через те, що людина 
не має часу заглибитись у себе й віддатись самопізнанню» (ст. 50). Це твердження про працю 
не перекручені Петровим ipsissima verba Сковороди; «Так вот же сейчас видна п р и ч и -  
н а нашей б е д н о с т и ,  что мы, погрузив сердце в приобретение мира и в море телесных 
потребностей, не имеем времени вникнуть внутрь себя, очистить... нашу душу». Сковорода 
в цьому листі стверджує своє п р а в о  не стерегти бджіл, не кравцювати, не ловити звіря, н е 
р о б и т и  того, що загал вважає за діло. Сковорода проголошує гасло тих діл, що їх загал 
вважає за нероботу... « Д л я  т а к о в ы х  (сродных) сердец самая внутренняя пустыня тем 
многолюднее, чем уединеннее, а д е л н е е  т е м ,  ч е м  п р а з д н е е »  (335).
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Ставлячись зі всією повагою до тенденції т. Пелеха триматись лінії суворої 
й непорушної науковости, я з тривогою думаю за ту відповідь, що її 
прийдеться дати на запитання: чому т. Пелех гадає, що коли ту саму 
думку висловить він, Пелех, то це відповідатиме Сковороді, а коли 
Петров, то ні?1

Дуже важливий пункт в статті т. Пелеха — заперечення з його боку моєї 
думки про негатизацію державного ідеалу в світогляді Сковороди. 
Правда, треба сказати, що й тут, як і в инших випадках, т. Пелех, 
забувши за Петрова, висловлює цілком аналогічні думки. Пелех, 
наприклад], стверджує, що служба державі означала для Сковоро
ди компроміс, відмовлення від своїх поглядів. Забувши про Петрова,
т. Пелех цілком правильно описує розрив Сковороди з суспільством, 
але коли на тому настоює Петров, то Пелех з цього робить casus belli, 
міняє тон і заявляє: протестую.

Протиставляючи свій теократичний ідеал, ідеал внутрішнього царства бо
жого тим ідеалам, що панували тоді в українському] суспільстві, 
Сковорода розвинув своє вчення про «нищету», яке кидає виразне 
світло як на вчення Сковороди про працю, так і на державно-полі
тичні його погляди. Згадуючи в листі 1781-го р. «Павловский сло
ва: корень всем злым сребролюбие», Сковорода зазначає: «Отсюду 
выросли тяжбы, войны, отравы, убийства, воровские монеты, затеи, 
вражды, неудачи, печали, отчаяния, страстные піанства, саморучные 
убийства». Праця задля придбання зовнішніх благ, піклування про 
користь, боротьба за власність, — тут полягає джерело всього со- 
ціяльного зла. І в иншому місці він повторює ту ж думку: «Кто не 
желает честей, сребра, волостей? Вот тебе источник ропоту, жалоб, 
печалей, вражд, тяжеб, войн, граблений, татьбы, всех машин, крюч
ков, хитростей» (220). Багатство — вигадка сатани. «Сатанинское бо
гатство нищету Христову преодолело, выгнав нищету Христову от- 
всюду; и несть человека хвалящегося с Павлом нищетою христовою» 
(479). Стать старця, що здійснив у житті вимоіу умалення (кеносиса), 

; є життьове й реальне становище того, що містеріяльно очищається 
й через самопізнання відокремлює душу свою од усього зовнішнього. 
«Умаляющееся сердце значит не зарослое тернием житейских печа
лей и дел, а готовое к снисканию правды божия: у п р а з д н и т е с я  * і

1 Твердження, що в листі до Артема Дорофеєвича Сковорода виклав теорію нероблен- 
ня, це твердження н е П е т р о в а ,  а а к [ а д е м і к а ]  Б а т а л і я ,  який писав про Сковоро
ду: «Він у своїх двох листах розвинув теорію "нероблення"» (о[р]. c[it.], ст. 138). Згідно з цим
і Петров писав, ц і л к о м  я с н о й  виразно посилаючись на ак[адеміка] Баталія: «Д. І. Баталій 
цитує лист Сковороди до якогось Артема Дорофеєвича, в якому Сковорода виклав свою 
теорію "нероблення"» (ст. 50). Так що, коли Пелех находить, що твердження: «Сковорода 
тут виклав теорію нероблення» треба кваліфікувати як невміння розуміти инших, або ж як 
навмисне перекручування, то він має з цим адресуватись не до Петрова, а до ак[адеміка] 
Баталія!..
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и у р а з у м е й т е .  Посему-то вседушний искатель бывает нищ, 
воздержан й пустыннолюбив» (351). Зречення, відмовлення й не- 
гатизація є умова пізнання вічного. «Упразднитеся и уразумейте». 
«Одкинь все», — вчив Плотин про шлях до розумового споглядання 
єдиного. «Се все оставихом», — казав про себе Сковорода. «Оставь 
все дела» (344), — вимагав він. «Бегай молвы, объемли уединение, 
люби нищету, целуй целомудрие, дружи с терпением» (344,220). «О, 
нището! Блаженна. Святая. Дверь нам отверзи твоего рая. Кий нас 
мрак ослепил даже чуждатись Тебе. О, нището! О, даре небесный! 
Любит тебя всяк муж свят и честный! Се пещера убога таит блажен
ного бога в блаженном сердце» (491). «Утримання, справедливість, 
мужність і навіть мудрість є ніщо инше як релігійні очищення», — 
вчив Платон. Стоячи на ґрунті платонічної доктрини, Сковорода 
ставив споглядальну діяльність вище практичної, проповідував «ни
щету» і відмовлення од життьових бажань і піклувань, бо дивився на 
негатизацію й відмовлення, на аскезу як на шлях до з'єднання з бо
жеством в становищі вищого безмовного спокою, тиші (hesychia), 
розумового інтуїтивного споглядання чи екстазу. В цьому розумінні, 
розглядаючи філософію Сковороди як таку, що в основі її лежить 
явище екстазу, я й писав у своїй попередній статті: «Вчення про 
спокій ми дозволили-б собі порівняти з ученням про суботу в Фі- 
лона і про hesychia у Плотина та в патристичній літературі. Теорія 
hesychia, тиші, мовчазности є висновок з теорії нероблення». «Лю
дина, що багато піклується, не може бути безмовна, бо праця зни
щує її тишу й безмовність», учив Ісак Сирин (51). Коли-б т. Пелех не 
робив спроби сперечатись, щоб тільки сперечатись, він побачив би, 
що його концепція Сковороди (екстаз, «космічна свідомість» як дже
рело світогляду Сковороди) цілком відповідає поглядам Петрова. 
Бажання сперечатись, хоча-б ціною суперечности з собою, призве
ла до того, що Пелехові закиди Петрову ніяк не полагоджені з його 
власною аналізою творчости Сковороди. В нарисі свойому (3[оши- 
ти]. Н[аукового]. Т[овариства] ім. ІЩевченка], т. 136-7, 1925, ст. 139- 
157) т. Пелех, висунувши думку, що явище т. зв. «космічної свідо- 
мости» чи розумової інтуїції, яке пережив був у житті Сковорода, 
«являється джерелом його філософії, ключем для зрозуміння його 
філософського світогляду» (144), виразно зв'язує проблему щастя, 
як головну мету життя людини, і ідею самопізнання, як одинокого 
засобу здійснення цієї мети, цю головну проблему і головну ідею 
філософії Сковороди (145) з явищем т. зв. «космічної свідомости».

На жаль, т. Пелех для тлумачення того екстатичного становища, що його 
пережив Сковорода р. 1770-го, звернувся не до патристичних і ан
тичних джерел, що ними користувався Сковорода, а до випадкової, 
ненаукової й типово-американської халтурної книжки д-ра Бека:
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цій книзі, що випадково потрапила до його рук, головним чином, 
за визнанням т. Пелеха, він завдячує глибше розуміння філософії 
й творів Сковороди.

Поверхова й фантастична книжка д-ра Бека, «мозг которого осенила 
мгновенная молния Брамического сияния, а в сердце упала капля 
Брамического блаженства», ледве чи може «поглибити» розуміння 
Сковороди.

Тов. Пелех цілком серйозно ставить Бальзака поруч з ап[остолом] Павлом, 
Спінозу поруч із Магометом і не менш серйозно року 1925-го цитує 
Бекову беліберду про «соціяльну революцію як наслідок аеронав
тики», від якої лежить шлях до третьої «психічної революції», коли 
«всі люди дійдуть до стану космічної свідомости.

Коли-б т. Пелех припустив, що є дослідники, які в своїх наукових студі
ях не дозволяють собі покладатись на книжки, що випадково по
трапляють у їхні руки, коли-б т. Пелех звернувся не до вульгарної 
і спрощеної Бекової книжки, а до античних першоджерел, що ними 
користувався Сковорода, то не здавалась би йому дивовижною тео
рія «умалення» і не прийшлось би йому називати видуманою теорі
єю «обоження». Вченню про кеносис (умалення) належить видатне 
місце в христологічній проблемі й біблійному ексегезисі, що теорія 
обоження, вчення про hesychia, екстаз і очищення, — все це видатні 
моменти еліністичної філософії з великою й спеціяльною про них 
літературою. Ми радо вітаємо сумніви т. Пелеха, сподіваючись, що 
після відповідних студій йому не прийдеться посилатись на Бекову 
науку, ставити Уїтмена поруч із пророком Ісаїєю, а Карпентера по
руч із Беконом і зв'язувати соціяльну революцію з аеронавтикою.



До характеристики 
філософського 
світогляду Сковороди
(Вчення Сковороди про матерію)

Відродження інтересу до Сковороди, що, починаючись з 90-х років мину
лого віку і, не меншаючи, тягнеться аж до останнього часу, нероз
ривно зв'язане з ім'ям академика Дмитра Івановича Багалія. Близько 
ЗО років тому, року 1894-го, коли святковано було століття смерти 
Сковороди, Дм[итро] Ів[анович] Багалій зібрав був його рукописні 
твори. Історично-Філологічне Товариство при Харківському Універ
ситеті за редакцією Дмитра Івановича видрукувало ці твори, і це 
перше видання більшої частини Сковородиних творів покладало 
початок науковому їх дослідженню і з'ясуванню основ та принципів 
філософського світогляду Сковороди1. Напівзабута до того постать 
мандрівного філософа звернула на себе увагу не тільки фахівців-до- 
слідників, але й захопила та привабила до себе найширші кола гро
мадянства.

В науковій літературі про Сковороду, що чималою мірою з'явилася 
з р. 1894, розвідкам акад. Д. І. Багалія належить почесне й видатне 
місце. Дмитро Іванович мав усі підстави, щоб року 1926-то зазна
чити: «Переглядаючи тепер знов усе написане про Г. С. Сковороду, 
я з почуттям великого морального задоволення переконався, що мої 
найголовніші висновки та спостереження наукова література не від
кинула, а навпаки визнала мало не в усій їх силі»1 2.

Останню монументальну працю академика Багалія: «Український] манд
рівний філософ Г. С. Сковорода» (Харків. 1926), таку докладну, все
бічну й всеохоплюючу, треба по справедливости назвати «енци
клопедією сковородознавства». Справді, в цьому великому томі на

1 3 50-60 років XIX в. Сковородою мало не зовсім перестали цікавитися. Час до 90-х 
років був часом повного занепаду сковородознавчих студій. Добою нового відродження стали 
90-ті роки, коли акад. Д. І. Багалій видав: Сочиненія Г. С. Сковороды. «Юбилейное изданіе 
(1794-1894)». «7-й томъ сборника Харьк[овскаго] Ист[оріко]-Фил[ологическаго] 0[бщ ест]- 
ва». Харьковъ 1894. СХХХІ+352. Докл[адніше] див. наш «Огляд л[ітерату]ри про Сковороду». 
Книгар. 1920, [№ 1-3], ст. 15-24. ’

2 «Український мандрівний філософ Г. С. Сковорода». ДВУ. Харків. 1926, ст. 7. Пе
редмова.
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397 сторінок Дм[итро] Ів[анович] Багалій зводить докупи як свої 
власні розпорошені по різних виданнях досліди про Г. Сковороду, 
що, зібрані тепер докупи, яскраво й повно освітлюють життя й сві
тогляд письменника, так і подає докладний історично-критичний 
та разом систематичний огляд висновків і спостережень инших до
слідників. Ця «енциклопедія»1 охоплює всі питания й моменти як 
історії виучування Сковороди, так і його філософської науки. Акад. 
Д. І. Багалій, що раз-у-раз стояв у центрі наукової дослідчої роботи 
над Сковородою, краще ніж хто инший зумів освітлити й підбити 
підсумки всьому тому, що було написано в галузі Сковородознавчих 
студій протягом ХІХ-го віку й особливо за останніх ЗО років, коли 
Дмитро Іванович брав особисто найближчу участь у цих студіях. 

В свойому невеличкому нарисі ми хочемо подати, як спеціяльний екскурс, 
спробу дослідити одне кардинальне питання в філософському світо
гляді Сковороди, а саме вчення Сковороди про матерію.

Ще року 1895-го Дм[итро] Ів[анович] Багалій зауважив, що «Сковорода во 
всВхъ своихъ сочиненіяхь, проводилъ идею о двухъ началахъ — ма
терій и форм'В, иначе тл'Ьнномъ и вЪчномъ, плоти и БогЪ»1 2. Посила
ючись на Платона і свідомо зв'язуючи цей пункт у своїй філософії 
з Платоном, Сковорода стверджував, що світ і все в світі «состоить изъ 
двоихъ, едино составляющихъ естествъ, называемыхъ матерія и фор
ма. Сій формы у Платона называются Ідей: сирЪчь видЬнія, виды, 
образы. Они суть первородный мыры нерукотворенныя, тайныя ве
ревки, преходящую [т^нь или матерію содержащія»3. Згідно з про
відним визначенням Сковороди, ця матерія вічна. «Тогда жъ зачи
нается цыпленокъ, когда портится яйцо. И такъ всегда все идетъ въ 
безконечносте. Все исполняющее начало и мipъ сей, находясь гёнью 
его, границъ не имеете. Онъ всегда и вездВ при своемъ начала, какъ 
тЬнь при яблонь. Въ томъ только рознь, что древо жизни стоить 
и пребываете, ат ' Ьнь  то умаляется, то преходите, то родится, то

1 Це ми писали в нашій статті «Теорія "нероблення" [Гр.] Сковороди». Ж[иття й] 
Революція]. 1926, кн. IV, ст. 49.

2 «Украинский] философъ Г. С. Сковорода». Кіев[ская] Стар[ина], 1895, кн. II, ст. 150.
3 Собр[аніе] соч[иненій] Г. Сковороды, т. I. П[од] ред. Вол[одимира] Бончъ-Бруевича. 

СПБ. 1912, ст. 498. Проф. Ф. Зеленогорський свого часу писав: «Сковорода всюду въ природЬ 
видить двойственность, т. е. матерію и форму, или идею. Этот дуализмъ развить имъ въ 
его сочиненіяхь на почвЪ дуализма Платона и Аристотеля» («Ф[илосо]фія Г. Сковороды, 
укр[аинскаго] ф[илосо]фа ХУШ ст.». Вопр[осы] фил[ософіи] и псих[ологіи], 1894, кн. 23(3), 
crop. 223). На «Разлаголъ о древнемъ мірЬ» Зеленогорський вказує як на діялог, «въ которомъ 
онъ (Сковорода) старается наглядно представить и выяснить теорію идей Платона» (224). 
«...З д'ёсь Сковорода повторяетъ Платона» (Ibid.). Так само підкреслює в Сковороди проф. 
М. Гордіевський «дуалізм ідеї та речі» і поруч з ним «дуалізм бога й світа або бога й тва
рини», визнаючи цей ухил у дуалізм виявом певних платонічних у Сковороди тенденцій 
(«Теоретическая] ф[илосо]фия Сковороды». «Пам'яті Г. С. Сковороди (1722-1922»). Одеса, 
1923, ст. 3.
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исчезаетъ и есть н и ч т о .  Materia aetema est»1. І в иншому місці: 
«Давно уже просвещенный сказали весть сію: Materia aetema. Веще
ство вечно есть. Сиречь все места и времена наполнила». Матерія 
вічна, але в якому розумінні? Як власне тлумачив Сковорода: чи вона 
сама в собі вічна, чи її «од віку» сотворив Бог? На думку М. Крас
нюка Сковорода вчив про те, що матерію сотворив бог. Краснюк 
рятує біблійну ортодоксальність Сковородину... «Нельзя, — писав 
М. Краснюк, — заключать, что Сковорода подобно матеріалистамт»- 
стоикамъ признавалъ матерію вечной въ обыкновенномъ смысле 
слова, такъ какъ въ друтихъ местахъ своихъ сочиненій онъ прямо 
утверждаетъ, что все сотворено Богомъ во времени и только мысль 
о міре и вещахъ его вечна «въ Бозе», т. е. отъ вечности пребывала въ 
Божественномъ Разуме»1 2.

М. Краснюк, як і більшість дослідників, плутає два питання, питання про 
походження світу й речей його та питання про матерію. Справді, 
Сковорода стверджує, що ідея світу і взагалі всіх світових речей «віч
на в бозі», але незалежно від цього твердження Сковорода висуває 
тезу про вічність матерії: materia aetema. Бог вічно з матерії й фор
ми творить світ і речі: 0єос; уєорєтрєі, але чи він творить і матерію? 
На це питання М. Краснюк відповідає позитивно: «Она (матерія) 
твореніе Божіе»3. Так само висловлюється й Д. І. Багалій: «Сково
рода называеть матерію вечною въ томъ смысле, что она, б у д у ч и  
с о з д а н а  Б о г о м ъ ,  составляетъ постоянный необходимый его 
аттрибутъ»4.

Ми схиляємося до протилежного погляду. Аналізуючи вчення про мате
рію, як його у Сковороди висловлено, ми упевнено можемо стверди
ти, що він не вчив про матерію, що її утворив бог. «Поколь яблонь, 
потоль сь нею и тень ея»5. Образ «дерева и тени его» не вимагає 
припущення творчого вольового акту6. Біблійний креаціонізм не

1 Стор. 368.
2 «Рел[игіозно]-философ[скія] воззр^шя Сковороды», В[Ъра] і Р[елигія], 1901, кн. 15,

ст. 143.
Проф. Ф. З е л е н о г о р с ь к и й  розглядає ті уступи, де Сковорода вчить про ві

чність матерії, як певний відхід од Платона. Тут, на думку Зел[еногорськ]го, «начинается 
у Сковороды отступленіе оть философіи Платона». (0[р ]. c[it]., ст. 227). Визнавши нескінчен
ність світу, Сковорода відходить од платонівського дуалізму й схиляється до пантеїзму. 
«Языкъ и изложеніе Сковороды весьма напоминають стоическую умозрительную филосо- 
фію» (ст. 228). «Но, — застерегає Зел[еногорськ]ий, — было бы грубою ошибкою отождест
влять пантеизмъ Сковороды съ мaтepiaлиcтичecкимъ пантеизмомъ стоиковъ. Сковорода 
былъ далекъ оть матеріалистическаго пантеизма стоиковъ» (Стор. 229).

3 Op. tit., crop. 144.
4 Op. tit., Кіев[ская] Стар[ина]. 1895, II,-crop. 155.
5 Стор. 507.
6 Цілком правдиво зауважив Вол[одимир] Ерн, що є певна протилежність між 

концепцією «вічної матерії» у Сковороди й ортодоксальним біблійним поглядом. «Дерево
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був теорією Сковороди. Твердження біблії: «Въ началі сотвори Богь 
небо и землю» Сковорода оцінює, як «самую главную критскую и сі- 
канскую ложъ»1. На його думку, «единъ точію младенческій разумъ 
сказать можетъ: Будьте мыра сего ідола и Голіаеа, когда-то не бывало 
или не будет»* 1 2. Бог, згідно з твердженнями Сковороди, являється 
в світі, «содержить все», формує матерію, але матерії він не творить. 
Матерія бо вічна. Materia aetema est.

Сковорода визнав матерію вічною й тим самим він відмежував себе від те
орії біблійного креаціонізму, що її з тими чи тими варіянтами 
в формулюваннях дотримувалися й Філон, і Ориген, і Августин. Але 
чи значить це, що Сковорода схилився до матеріялістичного моніз
му, проти чого заперечував М. Краснюк? Ми повинні були б сказати 
так, коли б ми не звернули уваги на загострений д і я л е к т и ч н и й  
антиномізм філософського світогляду Сковороди, на його повсяк
часне намагання бачити скрізь і завсіди «двоє». Схиляючись із своїм 
твердженням про вічність матерії до матеріялістичної й моністичної 
концепції, він розкладає ці поняття на їх протилежності. Моністичну 
позицію він зраджує задля дуалістичних проголошень, а визнання ві- 
чности матерії він ускладняє тим, що висуває н е г а т и в н е  розумін
ня матерії. Причому говориться тут не про ухили, збочення, зриви, що 
їх з'ясовується «неясністю й туманністю його думки», як гадає П. Жи- 
тецький3, або ж «уклонами его воли»*, як пише Вол[одимир] Ерн4, 
чи ж то браком певної системи, як висловлюється Ф. Кудринський

и тЬнь, вічная матерія, — пише Ерн, — все это в н ' Ь - б и б л е й с к і я  понятія, такъ же какь 
и «постоянство натуры», которое противоречить чудесамъ библейскихъ разсказовъ. Сим- 
волъ «дерева и тени» п р о т и в о р е ч и т ь  библейскимъ символамъ и враждуеть съ ними». 
(Г. С. Сковорода. Жизнь и ученіе. М. 1912, crop. 265, див. також crop. 279).

1 Стор. 507. «Он решительно и категорически отрицает с величайшим сарказмом 
библейский рассказ о сотворении мира». Д. И. Багалей. «Укр[аинскій] странствующий] 
ф[илосо]ф Г. С[коворо]да». Харьков, 1923, ст. 33.

2 Представником теорій біблійного креаціонізму, розвиненого на платонічній осно
ві, був Філон. Але коли Філон, як те обстоює проф. Зеленогорський, і впливав на Сковороду, 
то, щодоіФілонового вчення про матерію, воно могло позначитися на поглядах Сковороди 
тільки в тій частині, де матерію визначено в Філона як безякісну, невлаштовану, ірреальну. 
Це платонівське визначення матерії Філон з'єднав з біблійною тезою про творіння матерії: 
II (Philon) sait et il enseigne que Dieu cree toute la matiere, dont se compose Типі vers» (Martin, [J]. 
Philon, [1907], p. 74). А н т и ч н и м  філософам Філон протиставляє твердження, що «бог, маючи 
на оці творити світ, (єатохоссгато), виготував досить матерії (Ibid., р. 75). Див. також Jakob 
Horovitz. Untersuchungen iiber Philons u[nd] Platons Lehre von der Weltschopfung. Marburg, 
1900; nop. В. Иваницкій. «Филонь Александрійскій». Кіевь. 1915, ст. 565, П. Блонскій. «Фило- 
софія Плотина». Москва, 1918, ст. 97-98. Явно, що біблійний креаціонізм не відповідає наведе
ним угорі цитатам із Сковороди. Пор. погляди Еригени. Брилліантовь. «Вліяніе вост[очнаго] 
богословія на западное въ произведеніяхь І. С. Эригена», СПБ., 1898, ст. 305-309 ,291-3 .

3 [Житецький П.] «Енеїда Котляревського в зв'язку з оглядом української] літератури 
XVIII ст.» Київ, 1919, ст. 35.

4 [ Э р н  В . ]  Гр[игорій] С[аввичь] Сковорода. Жизнь и ученіе. Москва, 1912, ст. 266.
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(Сковорода, мовляв, філософ без системи)1, але витриманим і послі
довним методологічним принципом, органічно переведеною вимо
гою: з ' є д н у в а т и  п р о т и л е ж н о с т і .  Вчення про вічність мате
рії, що наближає філософію Сковороди до матеріалістичних систем1 2, 
він з'єднує з платонічним ученням про матерію як ірреальне. 

Матерію, Сковорода характеризує як небуття, ніщо, як порожнє, безвидне 
й безформенне, як просторінь і місце, де з'являються ідеї, як те, що 
набуває форм, тобто, инакше кажучи, дає типову платонічну харак
теристику матерії.

Матерія є «місце» (318), «поле», «земля». Вона є та «земля», те «поле», ті 
«пустые пространственные матеріальї»3, в ч о м у  здійснюється про
цес бування, «таится и является» «пресвітлая истина»4. «Вся тварь 
есть п о л е  слідовь Божіихь»5. «Царствіе блаженной натуры... себя 
свидетельствуетъ, печатая слідьі свои по пустому веществу6»*. «Если 
нічто узнать хочешь въ дусі или во истині, усмотри прежде во пло
ти, сирЪчь въ наружности, и увидишь в ъ н ей  печатліемьія слЪды 
Божія»7. Висловлюючи свій погляд на взаємини матерії й форми, 
Сковорода вказує на те, що ідея, думка божа, «симмитрія» «прости
рается» в «пустой внешности», «пространственныхъ матеріалахь» 
чи ж то пак «пространств^ м атеріалові. Світ бування є для нього 
з'єднання ідеї з «порожньою просторінню». «Во единомъ два будуть: 
(истое и пустое)»8.

1 [ К у д р и н с к і й  Ф.] «Философъ без системы», Кіевская Старина, 1898, кн. I, II, III.
2 Вважаймо на характеристику, що її запропонував проф. М. І. Яворський: «...М етод  

познания Сковороды приближался в сильной степени к материалистическому,... и нужно 
было ему только вырваться из об'ятий традиций идеализма, и Сковорода предстал бы перед 
нашими глазами как диалектик, в материалистическом понимании». «Гр[игорий] С. Сково
рода и его общество». Харьков, 1923, ст. 57, пор. ст. 53-54.

3 В діялозі «Наркиссъ» Сковорода так освітлює взаємини матерії й форми: « Д р у  г ъ . 
Если бы ты долготу и широту церкви изм'Ьрилъ сажнемъ или веревкою, какъ теб і кажется? 
Узналъ ли ты м ір у  ея? К л е о п а . Не думаю. Я бы узналъ одно только п р о с т р а н с т в о  
м а т е р і а л о в і  ея ;а  точную м іру, содержащую матеріальї, въ то время узнаю, когда пони
маю планъ ея. Д р у  г ъ . Такъ посему, хотя бы всі Коперниканскіи мыры перемірилі, не уз- 
навъ плана ихъ, который всю внешность содержить, то бы ничего изъ того не было. К л е о п а . 
Думаю,что к а к ъ в н е ш н о с т ь  е с т ь  п у с т а ,  т а к ь и м ір а е я .Д  р у г ъ ... Планъ въ земныхъ 
инебесныхъ п р о с т р а н с т в е н н ы х ъ  матеріалах, приліпивш ихсякъ вічной своей симме
трии..., оиь-то есть... слово Божіе, советы и мысли его — сей есть планъ, по всему матеріалу 
во-все-вселенной не чувствительно простершійся, все содержащий и исполняющей» (87-88).

4 Стор. 362.
5 Ibid.
6 Стор. 244.
7 Стор. 309. Аналогічний образ «сгфрауі . <; » у Платона й Філона. Див. Горовитц 

«Untersuchungen [iiber Philons und Platons Lehre von der Weltschopfung. Marburg, 1900]»..., 
crop. 80, прим. 2.

8 У Платона матерія є  «місце» (торос;), «хсбра» (країна, земля, поле, просторінь), в яко
му являється почуттьовий світ — Tim[aeus] 52 В, 52 D. (В перекладі Халцидія loci, crop. 66,
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«Пустое» протиставляється «истому», ірреальне реальному, небуття буттю, 
матерія формі. «Порожня просторінь» це «тЪнь б е з б у т н а я » ,  
не-буття, инше як реальність. Матерію визначає Сковорода як про
тилежність реальностям, використовуючи образи й уподіблення, 
що підкреслюють ірреальність матерії. Вона ірреальна й тотожня 
з «пустотою», порожністю, відсутністю. Як небуття, як протилежність 
життю1, матерія єсть «пустоша» й «смерть». «Вся плоть — пустошь»* 1 2, 
«пустая видимость»3, «порохъ и пустоша», «грязь и пустоша»4. «Пус
тое твое око смотрить во всемъ на пустошю»5. «Что есть плоть твоя, 
если не земля пустая, солоная и не обитаемая»6. «Земля, прахь, тЬнь 
и ничтожная пустота — все то одно»7. «Видима плоть єсть смерть»8. 
«Все, что мы доселЪ видВли, что такое есть? земля, плоть, пВсокь,

68). За свідоцтвом Аристотеля Платон ототожнював матерію з порожньою просторінню, що 
дає місце всьому, що буває. Tim[aeus] 49 В: «вмістилище для всякаго бьіванія» (Малеванскій, 
[Тимей, Кіевт». 1883], ст. 125; в пер. Халцидія: omnium quae gignuntur respectaculum est, ст. 60): 
«£X£tvo ev со YLyv£Tai». З новітніх дослідників ту думку, ще матерія саме є не то оі), але то 
£v оі) (Tim[aeus] 49 Е, 52 А) підкреслюють Целер, Бавмкер та Наторн (Блонський, о[р]. c[it]., 
ст. 340). Див. також С. Н. Трубецкой «Ученіе о Логосв» (М. 1906), ст. 29-30. Пор. погляд І. 
Bassfreund'a: «ІІЬег das zweite Prinzip des Sinnlichen oder die Materie bei Plato», Leipzig, 1886, 
розділ ІІ-ий, crop. 12-27; [E. W.] Simson. D[er] Begriff [Der] Seele bei Plato (German Edition), 
S. 43-44.

1 Визначення матерії як «смерти», «пітьми», «тіні», «лжи» й «зла», як протилежности 
життю, світлу, істині й добру, відповідає Плотиновим формулам. Згідно з Плотином, матерія 
не є життя, «вона подібна побіжній тіні», «оманні відбитки». Еннеада III. 6. 7. [Plotin. Enne- 
aden. Li Auswahl ubersetzt und eingeleitet von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905], II. 212-3; [Les 
Enneades de Plotin par M.-N.] Bouillet. [1857], П, 143-4. Як протилежність світлому, матерія 
є «пітьма». Еннеада II, 4.10 і І. 8, 4. Матерія як зло трактована в Еннеаді І. 8. [Plotin. Enneaden. 
In Auswahl ubersetzt und enigeleitet von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905], II. 204-213, [Les 
Enneades de Plotin paj M.-N.] Bouillet. [1857], 1.1, p. 117-138.

2 Crop. 83.
3 Ibid.
4 Crop. 85.
5 Crop. 83. Вчення про «пустое познаніе» «пустого вещества» — типове платонічне 

вчення. Платон характеризує матерію як «важку для розуміння» (Tim[aeus] 49 А), «непри
ступну мисленню» (Tim[aeus] 51 А). Матерію можна пізнати тільки через «несправжнє мір
кування» (Tim[aeus] 52 В, в перекладі Халцидія: adulterina quadam ratione opinabile, Wrobel, 
cr. 66: Aoytopog voboq. Див. Hans Raeder: Platons philosophische Entvickelung. Leipzig. 1905, 
crop. 388.

Посилаючись на це Платонове визначення пізнання матерії в Тімеї 52 В, Плотин пи
ше: «Мислення матерії є власне не-мислення (avoia) чи точніш відсутність кожної думки; 
уява матерії є  неправдива, неістинна, походить од иншого, що не є істинне, і зв'язана з по
няттям иншого». «Душа бачить те, що не є  ні фііура, ні фарба, ні світло, ні розмір. Коли 
душа мислить про матерію..., вона одержує вражіння безформенного» (тіїтсос; тоії арорфои) 
Енн[еади] II. 4. 10. [Plotin. Enneaden. In Auswahl ubersetzt und enigeleitet von] O. Kiefer. [Jena: 
E. Diederichs, 1905], 1 .199, [Les Enneades de Plotin par M.-N.] Bouillet. [1857], 1 ,208-11.

6 Crop. 148.
7 Crop. 96.
8 Crop. 99.
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пелынь, желчь, смерть, тьма, злость, адъ»1; «умирающая мертвость 
и тлеющая тлЪнь1 2», «скверна мертвечинъ»3, «пепельная тленность»4. 

Сковорода, як бачимо, визначає матерію негативно; він їй надає всіх при
кмет негативности: вона не є, мовляв, те, що є; вона швидше, є те, що 
не є. Вона є абсолютно негативне поняття. Вона не є буття і тому її 
визначається як смерть, порожнечу, попіл, тління.

Матерія є «не сущая», «ничтожность и ничто»5. Вона завсіди має в собі 
протилежності: велике і мале, збільшення й зменшення, зростан
ня й зникання, подібна до тіни й є ніщо. «ТВнь то умаляется, то 
переходить, то родится, то исчезаетъ и есть ничто. Materia aetema 
est»6. «Всякая внешность есть ничто»7. Вона є «то, что ничто»8: pf] 
6v. Про меонічне розуміння матерії у Сковороди говорив і В оло
димир] Ерн: «Меонъ и матерія, — зазначає Ерн, — для Сковороды 
понятія равнозначащія»9.

Трактуючи матерію як негацію, як п у с т о ш у ,  порожнечу, відсутність, 
«лишеніе» всіх реальних визначень, Сковорода хотів тим ствердити, 
що матерія єсть безякісність і невизначеність. Як ми бачили з самого 
початку, Сковорода протиставляє матерію формі (ідеї, виду, обра
зу): матерія й форма це два протилежні й відмінні єства. Як висно
вок звідціля, стверджується, що матерія безобразна, безвидна й без- 
форменна: вона є «безобразная грязь»10. Оскільки «мЪра и число

1 Стор. 98.
2 Стор. 100.
3 Стор. 164.
4 Визначення матерії, як чистої негації (сттєдєсгіс; — privation, «лишеніе», відсутність, 

порожність, «пустое»), ми знаходимо у Платона (див. Arist[otle]. Phys[ics], 1, 9), у Плотина: 
«Матерія, як відсутність, є  невизначене, безмежне й безякісне». «Як відсутність (атєрєсгіс;) 
матерія є небуття» П. 4 .14 , [Plotin. Enneaden. In Auswahl tibersetzt und eingeleitet von] O. Kiefer. 
[Jena: E. Diederichs, 1905], I, 205, [Les Enneades de Plotin par M.-N.] Bouillet. [1857], I. 218-9.

5 Стор. 276.
6 Стор. 368.
7 Стор. 91. Пор. визначення матерії як то р єу а хси то piXQOV у Платона (Aristfotle]. 

Metaph[or] 1, 6, § 8 і 10).
8 Стор. 80.
9 Op. cit., crop. 264. Платон називав матерію меоном, «несущею». Resp. 477 (Карповъ, 

т. ПІ, crop. 289). Так само вчить про матерію і Плотин: «матерія є не-буття», Енн[еади] II. 4. 
14. «Матерія не є  ні душа, ні розум, ні життя, ні форма, ні межа. Вона є рід невизначеного 
(атггцэих)... Через те, що матерія не є щось з того, що ми назвали, її не можна назвати бут
тям; вона заслуговує швидче на назву небуття». Еннеада ІП, 6, 7. [Plotin. Enneaden. In Auswahl 
iibersetzt und eingeleitet von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905], II, 212, [Les Enneades de Plotin 
par M.-N.] BouiHet. [1857], П, 143, Блонскій, op. c[it], cr. 95, 341, В. Виндельбандъ. «Платонъ». 
1900, ст. 93. Вчення про небуття в східній і західній теології, див. Брилліантов, op. cit., ст. 288-90.

10 Стор. 276. Згідно з П л а т о н о в и м  ученням про матерію, вона не має жадного об
разу й визначення (Tim[aeus] 49. Е длл.). Вона безформенна (dpoQфov Tim[aeus] 51. А., в пере
кладі Халцидія: informem, вид. J. У/гоЬеРя, Lipsiae, 1876, ст. 64. Малеванскій, Тимей, Кіевт>. 1883, 
стор. 131), хоч і лежить в основі всіх мінливих форм бування й приймає ці форми в себе.
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всегда есть Божіе»1, то матерія, як протилежність «божому», без- 
кількісна й безякісна. Форма привносить із собою в матерію «міру 
й число», а сама в собі матерія тільки «спустошення». Не маючи 
в собі сама «симмитріи» (міри), «числа й міри», матерія необмежена 
(d7i£LQOv), не має «положеннаго себъ  Предала»* 1 2.

Але саме ця необмежена й невизначена «безобразність», «пустота», відсут
ність форми (виду, образу, симетрії, плану, міри й числа) й дозво
ляє матерії завсіди набувати кожного образу, кожної форми й міри. 
Безобразна матерія дістає образ, стає річчю тільки в з'єднанні з пев- 
ною «мірою й числом», коли в ній втіляється та чи инша форма 
(єі&од, вид, ідея). Цей «вид» надає матерії форми й тих чи инших 
якостей. Ідея, привходячи в матерію, приносить з собою «благообра- 
зіе вида и м'Ьры». «Внешность есть пуста»3... ничто4, коли «естество 
вещественное», «матерія» відходить од «точного своего начала», ідеї 
чи форми. Повертаючись до неї, вічного буття, «матерія» «устрояет- 
ся», бо їй надається «міра» й «пределе»; тоді в хаотичну безобразну 
«грязь» вноситься «образ»; необмежена матерія оформлюється. «Сія 
безобразная грязь, возвращаясь кь своєму началу, пріемлеть оть его 
печатл'Вемое на себ'Ь благообразіе вида и мЪры, а мЪра и число въ 
себъ заключаегь»5. «Плоть ничтоже... Но когда сія невидима и не 
устроена плоть изъ ничтожности своей выходить въ точное свое на
чало, тогда созидается изъ ничтожности въ нёчто, и перестаете быть 
НИЧТО, Т. Є. ПЛОТІЮ и тьмою»6.

Про аморфність матерії у П л о т и н а  див. Еннеада И, 4, 8, [Plotin. Enneaden. In Aus- 
wahl tibersetzt und eingeleitet von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905],, В. I, S. 197, [Les Enneades 
de Plotin par M.-N.] Bouillet, 1.1. Paris 1857, p. 205.

Ту саму концепцію матерії знаходимо в А в г у с т и н а .  ... Nonne tu, Domine, docui- 
sti me, quod priusquam istam informem materiam formares atque distingueres, non erat aliquid, 
non color, non figura, non corpus, non spiritus? non tamen omnino nihil; erat quaedam informitas 
sine ulla species. (Confes ХП. 3. Цит. за Bouillet, о[р]. c[it]., II, 142).

1 Crop. 299.
2 Crop. 368. В Philebi (26, 27) П л а т о н  визначає матерію як d7i£iQov, як невизначе- 

не, безмежне, як те, що не має межі, міри («симмитріи», «міри й числа», «плану») і як таку 
протиставляє її «пределу» (neqac;: те, що обмежує й формує. Пор. О. Klugge. 0 [р ]. c[it]., 
ст. 18). Аналогічну характеристику матерії, як d7i£iQov, дає також і П л о т и н :  «матерія 
є саме невизначене», стверджує Плотин, відмежовуючи «матерію як невизначене» від «числа 
й міри як визначеного». Еннеада II, 4 ,15 . [Plotin. Enneaden. In Auswahl iibersetzt und eingeleitet 
von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905], 1,206; [Les Enneades de Plotin par M.-N.] Bouillet. [1857], 
I, 219-20. Про (X7I£lqov у Платона див. Bassfreund, [Uber das zweite Prinzip des Sinnlichen oder 
die] Materie bei Plato, [Leipzig, 1886], роз. VIII, crop. 63-67, Otto Klugge, Darstellung der Einwen- 
dungen des Aristoteles gegen die Platonischie Ideenlehre, 1905 crop. 40, 46, Hans Raeder, op. cit, 
crop. 361-2.

3 Crop. 88.
4 Crop. 276.
5 Ibid.
6 Ibidem.
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В своїй ірреальності й порожньості, в своїй відсутності міри, числа й межі, 
матерія необхідна, вона необхідна як те, що «приймає види». Вона, 
за Сковородою, робить невидиме видимим. Вона є «зовнішній знак, 
що свідчить про існування вищого реального буття. Матерія необ
хідна тому, що вона «представляеть оныя (ідеї) въ вещественномъ 
ви дё»1. Вона мінлива, але в мінливості своїй перетворюється в різні 
форми. «Она ищезаетъ изъ виду по части, не стоить постоянно, а в ъ 
р а з л и ч н ы  я ф о р м ы  п р е о б р а з у е т с я » 1 2.

В цій характеристиці матерії Сковорода до певної міри спирається на Пла
тона й платонічну традицію3. Було б передчасно гадати, які саме фі
лософи були безпосередніми джерелами для Сковороди, але таки 
вже тепер можна сказати, що він досить близько підійшов до пла
тонічного вчення про матерію як про мінливе й ірреальне, як про 
\хг\ ov, чисту негацію, пустошу, відсутність (атєрєсгк;), як про щось 
безобразне, безформенне й безвидне, як про землю, поле (хсора), 
що в ньому з'являються ідеї. У Сковороди ми знаходимо типові для 
кожного платоніка порівняння матерії з дзеркалом4, водою, тінню, 
злом, пітьмою й т. и. Проте, хоч Сковорода не раз і не в одному міс
ці розвиває меоністичну концепцію матерії, ми вагались би сказати, 
що Сковорода, противно Аристотелеві, стоїкам, олександрійцям, 
Філонові й Оригенові, був у питанні про природу матерії, подібно, 
приміром, до Плотина, скрізь і завсіди послідовним імматеріяліс- 
том.

У Сковороди матерія єсть одночасно, як у справжнього платоніка, ніщо, 
пустоша, безобразне і поруч з тим, як у Аристотеля чи стоїків або ж

1 Стор. 497.
2 Стор. 507. Це типове платонівське вчення про матерію (Timaeus 51 А, 52 В) як про 

фисгк; та  пачта bexopevr), q bs^apevrj чи итсобохг] тг)<; yeveqecос, (у Халцидія: capacitas, рогго 
praebet iis quae generantur, ст. 66; у Малеванського: «всевоспринимающая», стор. 131, «третій 
родъ..., доставляющій м-Ьсто всему, что получаеть происхожденіе», crop. 136).

Тотожне вчення ми бачимо й у Плотина. Матерія, згідно з його визначенням, 
є u7iox£tp£vov ті x<*L u7io6oxrj £i6o)v, «основа й прийомник видів (ідей, форм)», un sujet et un 
receptable des formes», «Substrat und Aufnahmeort». Енн[еади] II. 4. 1;  [Plotin. Enneaden. In Aus- 
wahl iibersetzt und eingeleitet von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905],, 1 , 131; [Les Enneades de 
Plotin par M.-N.] Bouillet. [1857], 1 ,195; nop. також II, 4, 6. Про матерію як «пріемникь в и д о в б » 
д и в .: Блонскій, Философія Плотина, М. 1918, стор. 94-95; Bassfreund, [Uber das zweite Prinzip 
des Sinnlichen oder die Materie bei Plato, Leipzig, 1886], розд. V, crop. 42-55, A. Fouillee. Philoso- 
phie de Platon, P. t. II, p. 336-339, В. Виндельбандъ, «Платонъ», 1900, ст. 93-94.

3 Висловлюючись так, ми не розв'язуємо питання про джерела й безпосередній вплив 
на Сковороду. Наші порівняння й посилання мають указати на ту античну т р а д и ц і ю ,  
що на неї кінець-кінцем сходить Сковорода, але не більше.

4 Видимі речі як тіні (oxuxl) — Платон Resp. VII, 517; у Плотина, третя Еннеада, 6 ,7 : «це 
є тінь, що рівно не здібна ані лишатися, ані зникнути». «Вона (матерія) подібна до побіжної 
тіни». «Вона подібна до дзеркала, що в ньому видно відбитки речей». «Це є оманні виявлен
ня». [Plotin. Enneaden. In Auswahl iibersetzt und eingeleitet von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 
1905], II. 212-3, [Les Enneades de Plotin par M.-N.] Bouillet. [1857], II, 143,144.
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Оригена, — речовина, матеріал, тіло і тілесне. Плотин критикує 
вчення про матерію як масу, тіло й тілесне, він категорично вислов
люється проти стоїків1. Сковорода ж, навпаки, вчення про матерію, 
як «пустое», і вчення про матерію, як «вещество», об'єднує в понятті 
«пустого вещества»1 2.

У Сковороди ми знаходимо не раз певне й точне визначення «матерії» як 
речовини, маси. «Умъ во вся есть не веществененъ... Что касается 
до видимой натуры, то ей также не одно имя: напр., в е щ е с т в о  
или м а т е р і я ,  земля, п л о т ь ,  тЬнь и проч.»3. Поруч з імматері- 
ялістичними образами «тіни», «вида дерева», «зерцаловидныхъ 
тВней», «изліянія» Сковорода вживає й таких образів, що свідчать 
про розуміння матерії як маси: «плоть», «вещество», «гончар», «ви
ліплювати». «Натура или духъ... самъ бьтем ъ  есть всякому созда- 
нію. Самъ одушевляеть... и по своей же вол'Ь... опять въ грубую 
матерію, или грязь, обращаетъ; а мы то называемъ смертію. По сей 
причинЬ разумная древность сравнила его съ математикомъ или 
геометромъ, потому что непрестанно въ препорціяхь или разм'Ьрахъ 
упражняется, в ы л е п л и в а я  по разнымъ фшурамъ, напримЪръ 
травы, дерева, звЪрей и прочее, а еврейские мудрецы уподобили его 
г о р ш е ч н и к у » 4. Вся Сковороди «рЪчь течетъ къ тому, чтобъ по
нять во всемъ два вещества: Божіе и в е щ е с т в е н н о е » 5. «И давно 
уже просвещенный сказали весть сію: Materia aetema est. В е щ е 
с т в о  вечно есть. Сиречь все места и времена наполнила»6. Матерія, 
таким чином, «вещество», хоч, правда, «пустое вещество»7.

Як бачимо, Сковорода приймає вчення про матерію як матеріяльний суб
страт, причому поняття матерії, як матеріяльного субстрату, засво
юється як негативне поняття «пустого вещества»8.

1 Друга Еннеада, розд. 4, 11-12, [Plotin. Enneaden. In Auswahl iibersetzt und eingeleitet 
von] O. Kiefer. [Jena: E. Diederichs, 1905], I, 200-202, [Les Enneades de Plotin par M.-N.] Bouillet. 
[1857], I, 211-216; Блонскій. [Философы Плотина, M. 1918], crop. 99-100; Paul Bart. Die Stoa, 
Stuttgart, 1903, crop. 39-41; Трубецкой. «Ученіе о ЛогосЬ», Москва, 1906, ст. 41-46.

2 Стор. 244.
3 Стор. 64.
4 Стор. 64-65.
5 Стор. 497.
6 Стор. 507.
7 Натяк на розуміння матерії, як матеріялу, в Платона ми маємо в Тімеї, ЗО А. Див. 

Bassfreund, [Uber das zweite Prinzip des Sinnlichen oder die Materie bei Plato, Leipzig, 1886], 
crop. 42-63, Hans Raeder, 387-389; [E. W.] Simson, D[er] Begriff [Der] Seele bei Plato (German 
Edition), S. 43-44.

8 Поєднання Платонівської концепції матерії з теорією матеріяльного субстрату 
Аристотеля й Стої ми знаходимо у Філона. Як пише Jakob Horovitz: «Die philonische Be- 
schreibung der Materie ...weist deutlich auf das Vorbild des Timaus zurtick» (Untersuchungen 
uber Philons u[nd] Platons Lehre von der Weltschopfung. Marburg. 1900. S. 10). Пославшись 
на Мюлера, який зазначив уплив Аристотеля й Стої на деякі визначення філонової матерії,
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Лишається ще розв'язати питання про «еволюціонізм матерії»: чи Сково
рода антиеволюціоніст, для якого ірреальність матерії не знає по
ступу, не має, мовляв, майбутнього, чи, навпаки, вона є єство, що 
може стати всім, що припускає в собі, окрім зла, також і добро?

На цьому питанні досить докладно зупиняється Вол[одимир] Ерн. «Мысль 
Сковороды колеблется между высшимъ, сверхсущественнымъ, от
нюдь не пантеистическимъ монизмомъ христианства и идеалисти- 
ческимъ д у а л и з м о м ъ  Платона. Подобно тому какъ у Платона 
м1ръ тотъ и этотъ о с т а ю т с я  н а в ы к и  р а з д е л е н н ы м и  и по 
существу несоединимыми, подобно этому Сковорода проводить та
кую р е з к у ю  г р а н ь  между внутреннимъ И ВНЬШНИМЪ, В'ВЧНЫМЬ 

и тлЪннымъ, горнимъ и здЬшнимъ, что они органически соединить
ся какъ-будто и не м о г у т ъ .  Внешнее не можеть стать внутрен
нимъ. ТлЪнное не можетъ превратиться въ вечное. Но въ такомъ 
случай тленное становится необходимымъ элементомъ вечного, т. е. 
получаеть своего рода дурную вечность... М1ръ нашъ не ограниченъ 
не только въ пространств^, но и во времени. Онъ всегда былъ и бу- 
детъ... Materia aetema est»1. Отже, Ерн схиляється до думки, що Ско
ворода визнавав вічну роздільність і нез'єднаність вічного й тлінного, 
внутрішнього й зовнішнього, ідеї й матерії, а тому й не припускав для 
матерії можливости еволюціонувати. «Если, — продовжує Ерн, — 
в'Ьчна матерія, вЪченъ меонъ (ничто), то, значить, матерія єсть еле- 
менть Абсолютнаго, и меонъ есть составная часть Сущаго и Сущаго 
безъ меона н ё т ъ . Но такъ какъ зло, меонъ и матерія для Сковороды 
понятія равнозначащія, то и зло вЪчно и безъ него нЪтъ Бога... Такимъ 
образомъ Богъ Сковороды имеетъ свою т Ъ н ь , долженъ непременно 
опираться въ подножіи своемъ на пустошь и тлень и хотя постоянно 
творить н о в о е  и ч у д н о е ,  но всегда носить и вечно будетъ носить 
старыя, ветшающія, тленныя ризы. Дуализмъ принимаетъ абсолют- 
ныя формы и переносится въ само Абсолютное. Вечность безсильна 
надъ временемъ, добро надъ зломъ, истина надъ ложью, новое надъ 
старымъ. Какъ масло не смешивается съ водой, такъ эти п р о т и в о 
п о л о ж н о с т и  не о б ъ е д и н я ю т с я  ничемъ и ни въ чемъ»* 1 2.

Горовітц теж підкреслює зв'язаність «inhohem Grade» Філона з Платоном (Ibid). В. Іваницький 
у своїй книзі про Філона (Київ, 1915) так пише: «Матерію Филонь характеризуетъ какъ бьітіе 
безкачественное, безвидное, косное, пустое, одинокое и мертвое. Въ ц'Ьломъ оно есть pr] ov. 
Однако, это П л а т о н о в с к о е  опредЬленіе матерій Филонь понимаетъ в ъ с т о и ч е с к о м ъ  
смысл 'ё : матерія для него гЬлесная сущность, это — хаотическая масса вещества» (Стор. 565).

1 [Эрн В.] Г[ригорій] С[аввичъ] Сковорода. Жизнь и ученіе. М. 1912, ст. 263.
У Платона дійсно, як пише Горовитц: «Auch die Ubermacht des Nus kann die Materie 

doch nicht ganz ertoten: der Optimismus findet an dem Dualismus eine Schranke, die er niemals 
vollkommen zu durchbrechen vermag» (0[p ]. cit., ст. 55).

2 0 [р ]. c[it]., crop. 264. Трохи нижче Ерн повторює своє твердження: «Физическая 
природа... навики остается коснымъ и мертвымъ п о д н о ж і е м ь  божественной жизни.
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Вол[одимир] Ерн схиляється до того, щоб припустити в Сковороди на
явність абсолютного дуалізму. На його думку, Сковорода не тіль
ки протиставляє меоністичну природу матерії божественному по
чаткові, але й стверджує, що ці протилежності об'єднатися не мо
жуть і навіки лишаться розділеними. Справді, Сковорода проводив 
«р'Ьзкую грань между внЪшнимъ и внутреннимъ, вЪчнымъ и тлен
ным», справді він учив про «вічність матерії», але він зовсім не ствер
джував, як гадає Ерн, що світ той і цей «остаются навики разделен
ными». Досить легко довести, що Сковорода визнавав «незлитність» 
цих світів і поруч з тим їхню «нероздільність». Свідомість Сковороди 
діялектична, діялектично він розв'язує й питання про взаємини ма- 
теріяльного й духовного. Він їх не зливає, але й не відокремлює. Ско
ворода висуває діялектичну концепцію «неслитнаго соединенія»1: 
«безъ всякаю см'Ьшенія, но и безъ раздЬленія»* 1 2, «нераздельно и не 
слитно же»3). Вол[одимир] Ерн не звернув уваги на цей момент у фі
лософії Сковороди.

Коли говорити про елементи монізму й дуалізму, імманентизму й транс- 
цендентизму4, пантеїзму й монотеїзму в світогляді Сковороди, то 
треба мати на увазі ті місця, де Сковорода с п е ц і я л ь н о  трактує 
ці складні проблеми. Треба визнати, що в усіх діялогах ми знахо
димо цілком тотожні твердження Сковороди. «Богь есть во пло
ти человеческой. Есть подлинно онъ, во плоти видимой нашей, не 
вещественъ во вещественной, вечный въ тленной, единъ въ каждомъ 
изъ насъ и целъ во всякомъ. Богъ во плоти и плоть въ Бозе, но н е 
п л о т ь  Б о г о м ъ ,  н и ж е  Б о г ъ  п л о т і ю »5. «Вся стихійная по
длость будьте риза имъ носимая: е г о  ж ъ  с а м а г о  о н а  есть

Дуалистическій моменгь въ мьішленіи Сковороды опять подчеркивается и выступаетъ сь 
платонической резкостью и непримиримостью. Б о г ъ  не  т в о р и т ъ  м і р а  о б и т е л ь -  
н а г о ,  м а т е р і а л ь н о г о ,  — воть одно изъ борющихся положеній Сковородиной мета
физики. Сказать, что Богъ сотворилъ небо и землю въ физическом с м ы с л -ё , — это для него 
«самая,главная критская и сиканская ложь»... Твнь вЪчно сосуществуетъ Богу, и вЪчнымъ 
становится не только добро, но и зло, ибо на вопросъ «откуда у Змія злоба и упрямство къ 
Вышнему?» Сковорода отвЪчаетъ: «Плоть по природЪ враждебна духу, т. е. добру» (crop. 279).

1 Crop. 372.
2 Cfop. 215.
3 Стор. 202. Ерн гадає, що Сковорода в ученні про «воскресеніе» перемагає свій дуа

лістичний платонізм. Ми не торкаємося тут цього складного питання, бо воно вимагає спеці- 
яльного обмірковування.

4 «Въ, параллель.сь містами, указывающими какъ бы на стоическій пантеизмъ Ско
вороды, МОЖНО привести ЦЁЛЫЙ рядъ М'ЁСТЪ изъ его сочиненій, гдЪ онъ говорить и выра
жается языкомъ монотеиста въ библейскомъ и христіанскомь смыслЪ слова... Есть м ёстэ , 

указьівающія на то, что Сковорода признавалъ Бога т р а н с ц е н д е н т н ы м ъ ,  т. е. суще- 
ствующимъ в ы ё  міра... Богь и природа противополагаются, а не отождествляются, какъ въ 
пантеизм-Ь». Зеленогорскій, о[р]. c[it]., crop. 230.

5 Стор. 101.
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и о н ъ  въ н е й  в е з д Ъ .  Но  не о на  и м ъ  е с т ь ,  ни о н ъ  
е ю.  И хотя въ ней, но к р о м е  ея и вышше ея пребываетъ не 
мЪстомъ, но святынею»1. Коли б Ерн мав на увазі цей абзац, він не 
писав би про «абсолютний дуалізм» Сковороди: це, правда, не мо
нізм, але це й не дуалізм. Це не злиття, але це і не відмежування 
двох принципів. Це монізм і дуалізм одночасно, це імманентизм, 
сполучений з трансцендентизмом. При елементах певного імма- 
нентизму («она его есть и онъ въ ней есть») Сковорода зберегає ан
титетичне протиставлення божого єства стихійній підлості: «ни она 
имъ есть, ни онъ ею»1 2. Визнання взаємної імманентної з'єднаности 
(«его» і «въ ней») філософ обмежує вказівкою на трансцендентний 
характер божого («кром 'Ь  ея  и в ы ш ш е  ея»). Філософія Ско
вороди спирається на визнання єдности трансцендентного та імма- 
нентного3. *

Формулою «нероздільно и неслитно» пояснює Сковорода своє вчення про 
з'єднання протилежностей: «миръ и Миръ, тЬло и ТЪло, человЪкъ, — 
д в о е  въ о д н о м ъ  и о д н о  въ д в о и х ъ ,  н е р о з д і л ь н о  
и не с л и т н о  ж е .  Будь то яблонь, и тінь ея, древо живое и дре
во мертвое; лукавое и доброе; лжа и истина; гріхь и разрішеніе»4. 
Або ж коли Сковорода пише про «сопряженность во єдину ипостась

1 Стор. 312. Пор. також: «Всяка плоть есть риза твоя, сЬно и пепелъ: ты же тЬло, зерно, 
... пречистый, нетленный, В’ЬЧНЫЙ.В с е  т е б ъ  п о д о б н о  и ты в с е м у ,  но  н и ч т о  же  
е с т ь  т о б о ю ,  и ты н и ч е м ъ  ж е ,  к р о м' Ь  т е б е . Ничтоже, якожеТы. Кто якобы Бог» 
(ст. 205). «Ты-то тВнь, тма и тлЪнь. Ты риза, а онъ г ё л о . Ты приведете, а онъ въ тебъ истина. 
Ты-то ничто, а онъ въ тебъ существо. Ты грязь, а онъ твоя красота, образъ и планъ, н е т в о й  
о б р а з ъ  и не  т в о я  к р а с о т а ,  п о н е ж е  не  о т ъ  т е б е ,  д а  т о л ь к о  въ теб' В  
и т е б е  с о д е р ж и т ъ »  (crop. 84).

2 Хоч тут і не місце торкатися особливостей Сковородиного вчення про трансцендент
не, але варт зазначити, що, одмежовуючи боже від стихійного, Сковорода цю «межу» одно- 
сить не до «місця», а тільки до «святині» й «чести» (crop. 312). Як про це він каже в «Алфа- 
виті міра»: «Во единомъ обоє M ^ crS  и во единомъ лиць, н о  не въ той же чести, ни въ той же 
природЪ» (crop. 318).

3 «Дуалістичний христіянський спіритуалізм у межах імманентносги — ось як можна 
окреслити метафізику Сковороди», — так визначає проф. Мих[айло] Гордієвський теоретич
ну філософію Сковороди й до того визначення додає такі свої пояснення: «Спіритуалізм Ско
вороди ми називаємо дуалістичним, бо Сковорода не розглядає матеріяльні речі лиш як ком
плекс прийнять, не ставить знак рівности між esse й регсірі, як це робить Берклі: м а т е р і ю  
ві н р о з г л я д а є  як  щ о с ь ,  щ о  і с н у є  н е з а л е ж н о  в і д  н а ш и х  у я в л і н ь ,  х о ч  
і в и з н а є  ї ї  з а  п о р о д ж е н н я  з а с а д и  д у х о в н о ї .  Між м а т е р і є ю  та духовною 
засадою Сковорода встановляє нерозривний органічний зв'язок, через що до виразу «дуа
лістичний спіритуалізм» ми додаємо «в межах імманентносги», підкреслюючи цим одмін- 
ність поглядів Сковороди від учення ортодоксального христіянства та метафізики Декарта» 
(0[р]. cit. Одесса, 1923, ст. 35-36).

4 Стор. 202. Про ортодоксальну традиційність цієї формули «asynchytos kai atreptos» 
ми писали в рецензії-замітці: «Гр[игорій] Сковорода в «Очерке развития р[усской] фило
софии!»] Шпета». Записки Іст[орично]-Філол[огічного] Від[ділу] Української] А[кадемії] 
Н[аук], кн. V II-Yin (1926), crop. 501.
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безъ слитія естествъ Божіего и тл'Ьннаґо»1. Згідно з цим і в иншому 
місці він повторює цю формулу: «Взгляните на дивное дЬло Божіе: 
и зъ  д в у х ъ  челов'Ьковъ составленъ о д и н ъ ;  одно... лице сдВлано 
и зъ  д в о и х ъ  сродностей, б е з ъ  всякаго смЪшешя, но и безъ раз- 
д'Вленія»1 2. Категорично відкидаючи принцип «смешенного слія- 
нія», Сковорода протиставляє йому принцип «раздЬленія на двое». 
«Родная смерть сія, душу убивающая жаломъ, есть с м Є ш є н і є  

въ о д н о  тленной и божественной натуры, а с м е ш е н н о е  
с і є  с л і я н і е  есть устраненіе отъ божественнаго естества въ стра
ну праха и пепела»3. Принцип «неслитного соединенія» є провідне 
методологічне твердження Сковороди4, що, користуючись з нього, 
Сковорода розв'язує проблему взаємин «матерії» й «форми»5. Два 
складають одне: два в одному й одно в двох. Протилежне в проти
лежному6. Взаємний зв'язок цих «двоихъ одно составляющихь 
естествъ» Сковорода докладно з'ясовує в окремому абзаці, дуже 
важливому, щоб уявити собі методу Сковородиного трактуван
ня філософських проблем: «А дабы, — пише він, — и зъ  д в о и х ъ  
о д н о  с о с т а в л я ю щ и х ъ  е с т е с т в ъ  не последовала см'Всь, 
а изъ нея идолочтеніе, р а з д Ъ л и л ъ  Творець между свЪтомъ славы 
своей и между тмою тлЪни нашей, между истиною и между обра
зующею гЬнью. "И разлучи Богь между свЪтомь и между тмою"...

1 Стор. 112.
2 Стор. 215.
3 Стор. 244. «Сліяніе естествъ есть... устраненіе отъ блаженной натуры и невЪдЪше 

о БогВ» (244). «Не сливай въ тождество нощи и дня. Видишь юркое, но есть еще туть же 
и сладкое. При твоей нощи есть туть же и утро дня Господня. Во единомъ обоє мЪсгё и во 
единомъ лицЪ, но не, въ той же чести, ни въ той же природ!»» (318). «Язычники всВ означают
ся симъ именемъ "Вавилонъ", а сіє значить смЬшеніе или сліяніе... Находящуюсь во плоти 
духовную истину, не зная ее, смЫииваютъ съ плотью» (182). А тому «сіє есть быть истиннымъ 
израилемъ» — бути «все на двое раздЬляющимъ» (244).

4 «СвЪтъ премудрости тогда входить въ душу, когда человЬкъ два естества познаваеть: 
тлЪнное и вечное» (496).

5 Посилаючися на Платона, Сковорода про людину й світ учив, що вони «состоять изъ 
д в о и х ъ ,  е д и н о  с о с т а в л я ю щ и х ъ  естествъ, называемых матерія и форма» (498).

6 Сковорода бачить «въ семь цЬломъ МірЬ д в а  Міра, е д и н ъ  Мірь с о с т а в л я ю -  
щ і е : Мірь видный и невидный, живый и мертвый, цЪлый и сокрушаемый. Сей риза, а тотъ 
тЬло. Сей тЪнь, а тотъ древо. Сей вещество, а тотъ ипостась, сирЬчь основаніе, содержащее 
вещественную грязь такъ, какь рисунокъ держить свою краску. Итакъ, Мірь въ Мірь есть-то 
вечность въ тлЬни, жизнь въ смерти, восташе во снЪ, свЬтъ во тмъ, во лжЬ Истина, въ плачь 
радость, въ отчаяніи надежда» (368).

Про «розділення» й «з'єднання» в Платона, як властиве завдання діялектики, див., 
між иншим: Otto Klugge. Darstellung u[nd] Beurteilung der Einwendungen des Aristoteles 
Gegen die Platonische Ideenlehre. Greifswald, 1905. S. 17-18. Пор. Сократові слова в «Федрі»: 
«Я сам поклонник такого рода р а з д е л е н и я  н а  ч а с т и  и с в е д е н и я  в о д н о  целое: 
и то и другое помогает говорить и мыслить» (266 В) (Пол[ное] собр[ание] тв[орений] Платона, 
V, 1922, ст. 149).
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Но дабы опять не послЪдовалъ раздоръ, разрьівающій д в о и ц у ,  
с о п р я ж е н н ы х ъ  во е д и н о  е с т е с т в ъ ,  здЬланъ изъ тмы 
и св'Ьта, изъ дня и ночи, изъ вечера и утра, д е н ь  е д и н ъ . . .  Сей день 
сотворилъ Господь и зъ  п р о т и в н ы х ъ  н а т у р ъ :  изъ лукавыя 
и добрыя, тлЪнныя и нетлЪнныя, изъ глада и сытости, изъ плача 
и радости въ  н е с л и т н о м ъ  с о е д и н е н и и .  Между водою по
длою и небесною, какъ р а з д е л я ю щ а я ,  так и с о е д и н я ю щ а я ,  
укреплена вЪчная твердь»1. Розділяти на частини й з'єднувати в одне 
ціле — така діялектична метода Сковороди.

Весь світ і все в світі є з'єднання антитез, сполучення протилежностей. 
Сковорода яскравий представник антиномічного світорозуміння. 
«Не сыщешь дня безъ тмы и св'Ьта, а года безъ зимы и теплоты. Не 
найдешь и состоянія, чтобъ оное изъ горести и сладости не было 
смешенное. Такъ весь мірь стоить. П р о т и в н о е  п р о т и в н о м у  
с п о с о б с т в у е т ъ .  Сладость есть наградою горести, но горесть ма- 
ти сладости»1 2. «Щастливъ, — зазначає Сковорода, — кому удалось... 
обрасти въ жосткомъ нужное, въ горькомъ сладкое, въ лютости ми
лость, въ ядЬ ядь, въ буйстве вкусъ, въ смерти жизнь, безчестіи славу»3. 
Свій антиномізм Сковорода доводить до останньої загостреносте. 
«Не судите по лицу> — радить Сковорода, — якоже лицемеры. Час
то подъ злобнымъ лицемъ и подъ худою маскою Божественное сія- 
ніе и блаженное таится сердце, въ лицЪ же светлом, ангельскомъ — 
сатана»4. Так «єдине» перетворюється на «подвійне», й Сковорода 
скрізь вимагає знаходити цю принципову «подвійність», але на те, 
щоб кінець-кінцем ствердити вищу й остаточну «єдність» цього по
двійного. «Едино, есть трое. Вижу трое, а то едино»5.1 разом з тим: 
«двое и едино». «Знаешь видь, что змій есть, знай же, что он же 
и Богь есть. Лживъ, но и истиненъ. Юродъ, но и премудръ. Золъ, но

1 Стор. 372. Образу трикутника вживає Сковорода, щоб з'ясувати взаємини «тварної 
плоти», матерії й «началної единости»: «едино єсть троє», «трое-едино», «двое и єдино». 
«Едино начало, а началная единость всю тварь предваряетъ. С е  у г о л ъ ! Создавшая плоть, 
и вселшаяся въ ней! С е  у г о л ъ ! Ищезшей плоти пребывающа же. С е  у  г о л ъ ! Вотъ тебъ, 
горлице моя, египетскій т р і у г о л ь .  Вогь для чего влюбился въ его мудрець Самійскій!» 
(512). «Аще кто с ь П и е а г о р о м ъ  раскусилъ фііурньїй тріуголь, образующій истину, той 
видить, яко въ немъ: 3 ,2  и 7 есть тожде» (511). Цей своєрідний п і т а г о р е ї з м  С к о в о р о д и ,  
його вчення про одиницю, двоїцю й тріяду заслуговує на окремий дослід. Цікаві зазначен
ня про то ev, aoQLCTTog 5ud<; у Платона та Аристотеля див. у цитованій праці Otto Klugge. 
Darstellung u[nd] Beurteilung der Einwendungen des Aristoteles Gegen die Platonische Ideen- 
lehre. (Greifswald, 1905), ct. 40 далі; у Плутарха, що все зводить до одиниці й невизначеної 
двоїці див. С. Н. Трубецкой: «Ученіе о ЛогосЬ», crop. 170-178. (Собр. соч., т. IV. Москва, 1906); 
у Еригени, Брилліантовь, op. cit., crop. 296-297.

2 Стор. 346.
3 Стор. 394-5.
4 Стор. 485.
5 Стор. 512.
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онъ же и благь». Це остаточний вираз Сковородиних спроб поєдна
ти дуалізм з монізмом: «двое и едино!»1.

Закінчуючи наш екскурс, ми можемо повторити те, що ще року 1895-го пи
сав Дм[итро] Ів[анович] Багалій про Сковороду: «Не смотря на то, что 
онъ пропов'Вдывалъ два начала, его нельзя назвать представителемъ 
дуализма, онъ въ сущности проводилъ монизмъ»1 2.

1 Ibid. Пор. також: «Плачь ведетъ къ смеху, а смехь въ плаче кроется... Сій две 
половины составляютъ е д и н о . Такъ, какъ пищу — гладь и сытость, зима и лето — плоды. 
Тма и св'Бтъ — день. Смерть и животь — всякую тварь. Добро и зло, нищету и богатство Гос
подь сотворилъ, и слепилъ во едино» (520).

Теорію «неслитного соединенія» Сковорода переносить і в свої герміневтичні спро
би. «Сей есть, — каже він, — природный штиль Библіи! Историчною или моралною ли
цемерностью такъ соплесть фигуры и символы, что иное на лице, а иное въ сердце» (373).

2 Кіев[ская] Стар[ина], II, crop. 155. Див. також «[Український мандрівний філософ] 
Г. С. Сковорода». [— Харків: ДВУ,] 1926, crop. 359.
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Вірування в вихор 
і чорна хороба

«Мітологові перш за все треба розв'язати питання, звідки взялися міти», — 
писав був свого часу видатний англійський фольклорист А. Ланг1. 
Гадаючи, що розв'язати питання про походження мітів можна 
тільки шляхом, мовляв, монографічних студій, себ-то досліджую
чи походження кожної даної мітологеми зокрема, ми зупинимо 
увагу в цьому разі на мітологемі вихору як такій, що дає нам певну 
конкретну підвалину для відповідних спостережень щодо генези 
мітів1 2.

Щодо тлумачень мітологеми вихору і спроб з'ясувати її генезу, то зміна 
шкіл і напрямків за останні 50-70 років виразно позначилася і на 
концепціях цієї мітологеми. Коли спочатку було висунуто мітоло- 
гічно-натуралістичну гіпотезу походження мітів, що згідно з нею 
перекази про вихор виникли внаслідок процесу мітологізації реаль
них, природніх явищ і фактів3, то пізніш на зміну цій натуралістич
ній концепції в 890-900-х роках прийшла анімістична школа, що ви
сунула гадку про те, що уявління про вихор походить з початкового, 
попереднього уявління про душу. Уявління душі-вихору, як гадали

1 А. Л а н г . Мифологіл. М. 1901, ст. 5.
2 Досліджуючи фольклорні перекази про вихор, ми головну увагу звертаємо на 

дослід вірувань у вихор як на джерело отих переказів. Що саме вірування спричинюється до 
появи легенди, це методологічне застереження прекрасно з'ясовано в розвідці Вол[одимира] 
Гнатюка «Пісня про неплідну матір і ненароджені діти», Львів, 1919, ст. 1-52. Аналіза джерел 
міту, оформленого в сюжетну схему, передбачає попередню аналізу вірування, що з нього 
отой сюжетизований міт (легенда чи казка) повстають.

3 W. R o s c h e r :  Hermes der Windgott. Leipzig, 1878, за основу мітів уважає 
метеорологічні явища природи й Гермеса тлумачить як бога вітра; при чому перекази, що 
вітер схоплює людей і відносить невідомо куди, на думку Рошерову, виникли з того факту, що 
люди часто зникають без сліду в горах і на морі, де дме злий Борей. Й о г о  ж: A[usfiihrliche] 
Lex[ikon] d[er] gr[iechischen] u[nd] r[6mischen] M[ythologie]. В. 1, 2, ст. 2360-2. L. P r e l l e r :  
Gr[iechische] M[ythologie], Berl[in], 1887, 2, ст. 470-2. Міти про вітер як опис природнього 
явища див. W. Mannhardt. W[ald- und] Feldkulte. 1887, II, 856. За M. Мюллером більша 
частина мітів основана на тлумаченні явищ і стихій природи. Про М. Мюллера й А. Куна 
див. О. Gruppe. D[ie] grfiechischenl Cfulte] u[nd] Mfvthen] in ihrfen] B[eziehungen] zu d[en] 
olrientalischen] Rfeligionen] R. 1 .1837. A. H. Афанасьева «Позт[ическія] воззр^нія] слав[янъ] 
на прир[оду]» хтів бачити в мітичних переказах слов'ян відбитки й вособлення різних явищ 
зовнішньої природи (Садко, прим., образ бога вітру, т. II, ст. 214). Про натуралістичний] 
і метеорологіч[ічний] напрямок у мітології див. Е. К а т а р о в і » .  Очеркь совр[еменнаго] 
сост[оянія] мифологической] науки. X. 1914, ст. 304-323.
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були представники цієї школи, обумовило розвиток усіх дальших 
вірувань і переказів про вихор1.

У своїй статті ми робимо спробу звести до купи й систематизувати матері
ал, що ми його одержали в першу половину 1926-го року в відповідь 
на розіслану від Комісії анкету. Збирачі на місцях щиро відгукнули
ся на запросини Комісії, і це утворило можливість скупчити значну 
кількість записів і тим не тільки поповнити відомості, що їх раніш 
було публіковано в українських фольклористів1 2, але й разом з тим 
одночасно, ґрунтуючися на нових матеріялах, перевірити тверджен
ня, що їх висунули були попередні дослідники.

За надісланими й раніш видрукуваними відомостями, в селянстві, надто 
в старшому поколінні міцно тримається віра в те, що вітер (вихор) 
може пошкодити людині. Людина, що «потрапить» у вихор або-ж, 
за иншим виразом, що її «підвіє» вітер3, слабне, «стає припадочна»,

1 В. П. К л и н г е р ъ .  Животное въ ант[ичном] и современном] суевЪрш. Кіевт>, 1911, 
ст. 39^47, ст. 100-103. Ник[олай] Х а р у з и н ъ .  Этнографы, т. IV, СПБ. 1905, ст. 39, 53-6, 83. 
W u n d t .  Mfythos] u[nd] R[eiigion]. П. 2 і 3 L[eipzig], 1905. О. G r u p p e .  Grfiechische] M[yth] 
u[nd] Religionsgesch. 1906, див. далі.

2 Див. В. М и л о р а д о в и ч ъ .  Нар[одная] мед[ицина] въ Луб[енском] у[ЪздЪ] Пол
тавской] іуб[еніи]. К[іевская] Стар[ина]. 1901 кн. Ш, ст. 337-9; Й о го  ж, Нар[одныя] обр[яды] 
и пізсни Луб[енскаго] у[Ъзда]. ст. 14; П. Ч у б и н с к і й ,  Труды [этнографическо-статистиче
ской] зкспед[иціи въ Западно-Русскій край], т. І, СПБ. 1872, ст. 131,32-35; т. II. СПб. 1878, № 3,89, 
132. Антін О н и щ у к, Мат[еріяли] до іуцул[ьської] демонології. Мат[еріяли] до української] 
етн[ографії], т. XI, Львів, 1909, ст. 9-12. В. Г н а т ю к, Г[алицько]-р[уські] н[ародні] лег[легенди]. 
Етнографічний] Зб[ірник], т. ХШ, ст. 12-13, ч. 223; Й о г о ж, Знад[оби] до г[алицько]-р[уської] 
демон[ології], Етн[ографічний] Зб[ірник]„ т. XV, Хмарники, 252-3; В. Д о м а н и ц ь к и й ,  На- 
р[одня] мед[ицина] у Ров[енському] п[овіті] на Вол[ині], Мат[еріяли] до у[країно]-р[уської] 
етнол[ьогії], т. VI, 1905, ст. 101; Вол[одимир] Ш у х е в и ч ,  Гуцульщина, ч. V, Львів, 1908. Зла 
бола — лихе, ст. 248; 3. К у з е л я ,  Вір[ування] іуцулів про бурі. Зап[иски] Н[аукового] Т о 
вариства] ім. ІЩевченка], т. 86, 1908, кн. VI, ст. 146-9; Д. К. З е л е н и н ъ ,  Опи[сание] руко
писей] Уч[еного] Арх[ива императорскаго] Р[усскаго] г[еографического] об[щества]. П., 
1914, в. І, ст. 299; в. Ш, ст. 1114 (переполох); П. Е ф и м е н к о ,  Сборн[ик] млр[алороссійскіх] 
закл[инаній], М. 1874, ст. 67, N2 212. И. М а н ж у р а, Казки, при[казки і таке інше, записані 
в Харківській та Катеринославській губерніях]. Сб[орник] Х[арьковскаго] И[сторико]-Ф[ило- 
логическаго] 0[бщ есгва], т. П, в. 2. X. 1899, ст. 154; Я. П. Н о в и ц к і й, Дух[овный] миръ въ 
предст[авленіи] м[алороссійскаго] нар[ода]. [Летопись] Ек[атеринославской ученой архивной 
комиссіи]. 1912, ст. 5; Й о  го  ж, М[алороссійскіе] нар[одньы] заг[оворы] Ек[атеринослав] 1913 
(од переполоху), сг. 8 -9 ; Н. М а р к е в и ч  ъ, Обычаи, повЪрья, [кухня и напитки малороссіянь]. 
К. 1860. (Переполох), ст. 90; Ф. В о л к о в ъ ,  Зтн[ическіе] особенности] укр[аинскаго] нар[о- 
да]. Укр[аинскій] Народъ, П. 1916, т. П, ст. 599; А. А. П о т е б н я ,  О нЬкот[орых] симв[олахъ] 
въ слов[янской] н[ародной] поззіи. X. 1914, ст. 60-64; Б. Д. Г р и н ч е н к о, Этн[ографичесгае] 
мат[ериалы, собранные в Черниговской и с о с ё д ш х  с ней губерніях] в. I. Ч[ерниговъ] 1895, ст. 11- 
12, 254; в. П. 1897, ст. 35; М. Д р а г о м а н о в ъ, М[алороссійскіе] н[ародньге] пред[ставлЪшя] 
и разск[азьг], Юевъ. 1876, ст. 35, 387. И. Р у д ч е н к о .  Н[ародньге] ю[жно]-русскіе] сказки, в. II, 
Юевъ. 1870, ст. 125-136; С а х а р о в ъ [ И  П.], Сказ[ки] р[усскаго] нар[ода]. СПБ. 1885. Р[усскіе] 
н[ародные] чернокн[ижники], ст. 77-79.

3 «Вітер, який буває не часто», зауважено в одному з записів. «Як який вихор, тільки із 
ніг кине, а як який, то закрутить, — то тоді людина хоріє такою болезнью, що довго треба, щоб
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«пропаща», «навіки нещасна». «Коли кого підвіє, то тяжко можна 
захоріти», «...лихо з того буває». Занедужати на вихрову хоробу це 
значить мало не напевне більше ніколи не видужати або-ж дуже 
довго лікуватися. Починаючися з вихрового підвію, з почуття овіян- 
ня, ця важка недуга, згідно з цим початковим симптомом, що є за 
основне переживання, найбільш для неї характеристичне, зветься 
ледві чи не скрізь на Україні п і д в і є м .  У людини, котру підвіяло, 
підвійний припадок виявляється в голівному болі, шумі й гудінні 
в голові, м'язовому здриганні, тремтінні, почутті холоду й спеки; 
їй німіють члени, болить голова, синіють руки й ноги, чорніє об
личчя, з рота тече слина, кидає в жар і холод. Хорий втрачає свідо
мість, стає без пам'яти, зомліває, глухне, німіє. Від вихору «забиває 
памороки в голові»... Поруч зомлівання і затьмарення свідомости 
як особливости вихрової хороби, підвій визначається конвульсіями 
і спазмами. «Вихор може надути ломоту». «Від вихору людину тру
сить, б'є і вона непритомна падає в корчах». Конвульсії в стані під
вію бувають такі міцні, що в наслідок припадку одбере иноді руки 
й ноги, скривить рота, зверне на бік голову, перекосить обличчя, 
скрутить і скалічить. Людину паралізує; вона стає калікою, відколи 
«її покрутив вихор». Параліж і калічення, це, поруч почуття овіяння, 
типова ознака вихрового захорування. Але окрім фізичних страж
дань вихор спричинюється й до психічних захорувань. При вихрово
му схопленні людина втрачає психічну рівновагу, божеволіє, теряє 
розум, «забалакується», «робиться слабка на ум», «ума тронеться», 
«здуріє». Підвіяний галюцинує, йому маряться хоробливі галюци
наційні побачення, жахливі постаті («здрівається йому з рогами»); 
він бачить те, чого ніхто не бачить і чує те, чого ніхто не чує.

Вихрова хороба, як за це свідчить наведений опис хороби, а також, як це 
зазначається і в надісланих записах, це не що инше, як чорна неміч, 
«падуча», «припадок», епілепсія. Епілептик, за народньою медици
ною, підвіяний, хорий на вихрову хоробу. Хорий на підвій це «зру
шений вихром», «підійнятий в повітря», «піднятий вгору».

1. «Коли людину вихор підвіє, то та людина довго чахнутиме, хорітиме, бува й на 
всеньке життя нещасною стає. А коли, бува, вихор п і д і й м е  людину 
вгору,  то це ще гірше, така людина або поміщається розумом, збожево
ліє, або стане на ній ч о р н а б о л і с т ь  (припадок)».Сл[обода]Ч[ервоний] 
Оскол. Ів . Г анчар енк о  (Від Ізюмськ[ого] Музею). 2. «Селяни вірять, 
що вихор може пошкодити людині. Людина може захоріти на параліж

поки злічити. На цю хоробу кажуть підвій». В . Г р е б е н н и к ,  уч[ени]ця Тр[удової] шк[оли],
с. Ч[ервона] Слобода, Черкащ[ига]. «Кажуть заслаб, бо підвіяло». Мястківка. Тульчинська]
о[кружна] Школа. «Опахнулъ», «сь вЪтру» ( П о п о в  [Г. И.], Рус[ская] н[ародно]-б[ытовая]
мед[ицина]. СПБ. 1903, ст. 21-67).



чорну хор обу,  вихор може повернути рота». Учит [ель]  Андрі ї в 
с ь к о ї ]  Школи Сталінської] о[круги]. 3. «Селяни вірять, що вихор 
може пошкодити людині. Хороби од вихора бувають такі: ломить руки, 
ноги, боки одбирає, кривить іуби, божеволіють, глухнуть, німіють, вмира
ють. Особливої назви кожна хороба не має, кажуть тільки: «вихор його під
хопив». Зав[уч] шк[оли] П. Б р а с ю к . Миропіль. Волинь. 4. «Як хто зляка- 
єця дуже, або вітер підвіє, то лихо з того буває. Вітер вкине нечистий дух, 
а воно тоді його й шелесує. Робиця на йому п р и п а д о к ,  чорна бо
лі сть ,  ото чоловіка й тасує, а вздріваєця йому з рогами і ніяк ніхто не 
вилікує. Таке буває з вітру, і з ляку. — Як хотять кого вилаяти, то кажуть: 
бодай ти за вихром пішов». Зап[исала] В. Білецька в с. Сковородинівці 
Харківської] о[круги] від діда Маркіяна Міхна 70 р. (неписьменний). 5. «Од 
вітру та вихру бувають хороби: головна біль і чорна  б о л і с т ь .  Є повір'я, 
що коли подме на чоловіка вітер, який буває не часто, то в того зачинає 
боліти голова, так вроді лихорадки, трясе, морозить (холодно). І від вітру 
може заболіти чоловік на припадок» .  Зап[исав] А . Ле г кий,  х[утір] 
Олексїївський Бахм[ацького] р[айону], Конотопська] о[круга]. 6. «Хвороби 
од вихру бувають різні: ізличимі й неізличимі. Неізличимі: перекіс (що-не 
будь перекоситься напр., рот, ніс, око, брови й ин.), німота, глухота, чорна 
х в о р о б а  ( припадк и) » .  Ів.  Кулі ш,  х[утір] Кияни Богод[одчан- 
ського] р[айону], Харківщина. 7. «В нашій місцевості вірять, що вихор за- 
всіди шкодить людині. Людина, що побува, попаде в вихор — пропаща; 
вона робиться слабкою на ум, часто божевільніє, становиться калікою. Лю
дину, що заболіла від вихору, частіше зовсім не лікують, гадають, що ніяке 
зілля, нічого тут не допоможе, бо в ту людину ввійшов нечистий дух. В на
шому селі є 2-3 особи, що слабують на ч о р н у с л а б і с т ь ,  падучу,про 
яких місцеві селяни кажуть, що ця хороба приключилась після того, як 
один перебував в вихрі, а другого сонного в полі злякав вихор-же. Що хорий 
на чорну с л а б і с т ь  побував в вихору, — це бачили селяни, котрі й роз
казують, що він тільки й захорів після того, як його покрутив вихор, а до 
того він був здоровий... Селяни ставляться до хорих на чорну слабість як до 
нещасних, що були-б здорові, коли-б не попали в вихор». І. Л. Ольховик,
с. Річки, Сум[ська] о[круга]. 8. «Наші селяни ще й досі вірять, що вихор мо- 
жить пошкодить людині. Мині дома казали, що од вихру можить бути 
чорна х ор оба  і можить людина здуріть. Од цих хороб нивідомо, як 
лікувати. Кажуть, що у вихрі крутиться нечистий дух і він можить укину
тись у людину». (Зап[исав] учень Юх[им] Матько). Подав учит[ель] Д. Д о
вженк о  . С. Піски на Удаї на Лубенщині. 9. «Учень Кас'яненко (х[утір] 
Шуцьке) чув од матери, що як вітер обвіє, то людина занедужає, у голові 
шумить, її скрутить. Другий учень каже: «Як вихор схопиться й подме на 
людину, то людина занедужає на поганку або підвій». Учит[ель] Іван 
М а ц ь к о , с. Дмитрівка на Конотіпщині. 10. «Зрушені вихрем з місця або 
й підійняті в повітря звичайно слабують на епілепсію, що її звичайно
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уважають за хоробу загадкову, з думкою про ,нечистого', вираз, ним трясе' 
(щось,  хтось  трясе)». — В с. Головчинцях Літ[инського] пов[іту], Поді
лля, пастух Казимир Добранський підчас вихру сказав: «От я зараз вбіжу 
в нього, вдарю кого палицею навіллі (лівою рукою «на отмашь») і потече 
з нього кров». Вдершись у вихор зараз упав і не міг встати. Додому його 
привезли. Був спараліжований: скручено йому ноіу і руку, лице скошено. 
Крім того, падуча слабість в дуже тяжкій формі. Помер підчас припад
ку... — Особисто я знаю маленького хлопчика в місці мого постійного 
мешкання, який має е п і л е п с і ю  після випадку підняття вихром. Епілеп
сія в формі нетяжкій, себ-то припадки бувають зрідка. Зветься Яким Наза
ренко, з с. Кумар Херсонських». Левко  Юркевич,  с. Кумари на Оде
щині. 11. «У містечках Березівці та Петровірівці на Одещині, де жив мій дід, 
вірили в т. зв.,підвій'. Підвій може статися таким чином: ось іде людина по 
вулиці або по степу, налітає вихор, що може підняти людину доірри, а по
тім нечиста сила (дідько) може кинути або й спустити додолу. Буває й так, 
коли, мовляв, не підніма, а пройде вихор через людину, кажуть — п і д в і - 
я л о . Через цей пі дв і й  можуть бути різні хороби. Оповідають так: одну 
жінку, як підвіяло та спустило її додолу, то в неї почалася кровотеча, з чого 
й померла. Через підвій може статися також, чорна б о л і с т ь ' ,  перепо
лох. Взагалі кажуть, коли вже підвіяло, то вже не жити тій людині, дідько її 
забере».Учит. П. Н е п о м н я щ и й .  С. Орлівщина Катерин[ославська] 
о[круга]. 12. «Всі селяни нашого села, а також і району цілком вірять, що 
вихор може, пошкодити людині. Хороби вихор може нанести такі: с к р у 
тити людину так, що може й вмерти, — це головне. Особливо наслідки 
вихру: о б м о р о к  та шум в голові, коли натрапить вихор людину. 
Чорна с л а б і с т ь  буває в наслідок вихру: є в нашому селі дід такий, що 
часто находить на нього ця хороба». С.Я. Оп а н а с е н к о .  С. Гельмязове на 
Полтавщині. 13. «Селяни вірять, що од вихору можна захоріти. Розказують 
випадок, що коли був попав вітер на дитину, то її нога стала не рухо ма .  
А то чоловік надійшов на вітер, то його п і дне с ло  від землі й він з пере
ляку помер. Коли людина перелякається, то ця хороба зветься,переляком', 
коли нога стає нерухома — ,параліжом'. С. Мазурівка, передмістя Тульчи
на. К. М. С о к о л о в , член Кам['янського] Наук[ового] Т[оварист]ва. 14. За 
словами Г. Т. Осадчого, подаю такі відомості щодо вірування в «підвій»: 
«в с. Угловатій вірять, що вихор може пошкодити людині, бо тоді в неї буде 
п а р а л і ч  або всього тіла, або окремих частин його, а також инші хороби. 
Лікують ці хороби замовленнями. Від селянина с. Рогів (на Гуманщині) Іва
на Гергеля (20 р.) я довідалася, що в цьому селі теж вірять у підвій. Гергель 
розповідає, що, коли він був ще малий, то його підвіяв вихор, від чого він 
захорів. Мати тоді водила його кілька разів до баби-шептухи і та, посадо
вивши його на стілець та поклавши під стілець серпа, замовляла йому під
вій. Як саме баба замовляла, Гергель не пам'ятає». Ант[ оні на]  Кудри-  
ц ь к а . Гумань. 15. «Мало не всі селяни вірять, що вихор може пошкодити
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людині. Хороби од вихора (як кажуть селяни) бувають такі: ламає кістки, 
коле в кінці пучок рук і ніг, болять плечі. Ці хороби вони звуть ,вітреника- 
ми'. Лікують їх звичайно баби-шептухи, до лікарів не вдаються, та їх у селі 
й немає». (Запис[ав] учень Ніпа Кирило з с. Горохова). «У нашому хуторі 
селяни здебільша вірять, що вихор може пошкодити людині. Від вихору 
буває така хороба: п і дв і й ,  жах — переляк» (Зап[исав] учень Прохорець 
Микола з хут[ора] Шовковиця). Подав учит. М. Н е б о щ и ц ь к и й .  Бату
рин на Чернігівщині. 16. «Селяни кажуть, що од вітра та од вихора бувають 
,всяки болізні'. От як про це згадує Марія Прокопівна Сиворакша 84 років: 
"Од вітра буває людина занездоровіє, болять плечи, кості болять, обнемо- 
щіє людина" (в с. Загребеллі). А от слова Кулини Іванівни Удодової, 75 р., 
з с. В'ючища: — «Як ускочить чоловік у вихор, дак йому і ноги і руки пови- 
кручує, або зробить так, що у голові шумить, іуде, думок багато, той чоло
вік наче ума тронецца». Марія Сиворакша називає хоробу од вітра, про яку 
вона оповідала, — ,сплічник' (хоробу ,сплічник' знають і в Сосниці. Навіть 
кажуть: ,хай тобі сплічник' (з слів Лукери Нак), бо ,вона з плечей починаєц- 
ца', ,плечи тисне'. А Кулина Удодова перелічує такі болізні від вихора:
,припадочне', ,пудвій', ^з-ляку7, ,ляк вселяєцца', пояснює Удодова. ,Пере- 
полуїх, або ляк буває вітровий', додає вона». Зап[исав] Ю. Виноград-  
с ь к и й . М. Сосниця на Чернігівщині. 17. Селяни вірять, що вихор може 
закрутити людину, переполохати на смерть, пошкодити, понівечити. Від 
вихору людину трясе, б'є й вона непритомна падає в корчах. Хороба зветь
ся « п а д ю ч а - ч о р н а  хороба».  П. С т о д о л я .  Лохвиця, Ром[енська] 
о[круга]. 18. «Серед людности Зинов'євської округи існує переконання, що 
від вихора виникає ціла низка хороб, що всі разом відомі під назвою ,під
вію', але кожна окрема хороба має й спеціяльну назву: вітровий паралич, 
младенчество, младенчеське, переляк, навій, пристріт, вітряна лихоманка, 
бишиха й просто ,підвій'. Всі ці різноманітні назвою хороби мають такі 
ознаки:,болить під ложечкою, бере на коліки, людина хворіє, худіє; руку, 
ноіу викрутить, зверне на бік голову, крутить ноги й руки'. ,Як людина по
паде у вихор, то повикручує руки й ноги; людина тяжко захворіє, також, 
підводе під груди й коле'. (Устимівка).,Вихор перейшов одну молодичку 
і тепер в неї росте на спині горб. Переконана, що горб росте од вихору, 
в якому був підвій. Лікується у бабок. (Бережинка Зинов['євського] ра
йону].)'». Под[ав] С. Ф. Шевченко,  Зав[ідувач] Навч[альної] Част[ини] 
Зинов['євського] Педтехнікуму. 19. «Як підвіє вітер, то є так, що тільки під
віє, сам у собі слабий, в середині, тільки ідну ногу відійми, тільки пальці на 
руках. Є так шо тільки ідну руку; тільки так, шо терпни всьо: руки й ноги 
(підвіяний чоловік); так, шо голова болить підвіяно: так, шо підвїїця вітер 
в плечі). Є так, шо іубу заверни. Є, шо назад голову, руки й ноги заверни. 
Віхор тбта відмовляїця свяченим ножом, на Великдень 7 раз свяченим; 
христиш ножом слабого». П. К о в а л ь о в  од баби-шептухи Кат[ерини] 
Барщевської (неп[исьменна], 45 р.), с. Горбівці Вінн[ицької] окр.[уги].
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20. «У м. Коростишеві та в с. Старосільцях (10 верст, від Коростишева на пів
ніч) вірування про те, що вихор може пошкодити — досить поширене. Тут 
селяни певні, що хто попаде у вихор, то неодмінно скалічіє, а тому вихор 
далеко обходять. У м. Коростишеві селяни, щоб вихор не пошкодив, тричі 
хрестяться. Хорості од вихору звуть у Коростишеві «підвійом». В. Р о л л я . 
Коростишів на Волині. 21. «Та людина, яку обвіє вихор, так зразу її починає 
ламати, кидає у жар. Хороби ці так і звуть ,підвієм', ,переполохом'». 
М. Ку р ил о ,  с. Н[ова] Олександрівка Мелітопольської] о[круги]. 22. «Се
ляни вірять, що вітер та вихор можуть пошкодити людині; п а р а л і з у є  
руку чи ноіу, може повернути на бік або назад в'язи. Хороба зветься ,під
вій'». П. Д м и т ре н к о ,  с. Косяківка, Б[іло]-Церківськ[а] окр.[уга]. 23. 
«У однієї баби можна було допитаться про хороби од вихору. Вона пам'ятає 
три назви: 1) підвій, 2) калічення і 3) паралич. Одного разу вихор перейшов 
через хлопця, то цього хлопця скалічило, відібрало руки й ноги. Насто бу
ває, що навіть не видужують. Друга баба теж підтверджує про вірування. 
Про хороби від вихору вона каже, що шумить у голові, руки й ноги посині
ють, стануть ніби ганчірки, з рота тече слина, бува як кине, то той чоловік 
згорбатіє на ввесь вік. Инші наводять приклад до цих вірувань такий: ,Один 
чоловік вербу чухрав у невеликий празничок, коли вітер як закрутиться, 
схватив того чоловіка, підкинув вище верби, потім кинув додолу і в того чо
ловіка відібрало руки і ноги'». С. М[ала] Дівиця. Прилуцька] окр[уга]. 
Краєзн[авчий] гурток. П. Ку р иле нко .

Описи, що їх ми маємо в наукових медичних працях, присвячених епілеп
сії, цілком стверджують наведені в нас фольклорні факти, в яких го
вориться про те, що уявління про вихор зв'язане з уявлінням про 
чорну хоробу, а також дається характеристику чорної хороби як ви
хрової хороби. Почуття людини, що її підвіяв вихор, як попереднє 
передчування близького приступу чорної хороби, є певна прикмета 
розвиненого функціонального неврозу. В кожному описі epilepsiae 
gravioris ми знаходимо детальний виклад цього «подвійного» по
чуття, причому безпосередній початок припадку визначається тер
міном aura (віяння, подув), що цілком відповідає фольклорній відо
мій нам назві «підвій»1.

1 «Безпосереднє продромальне становище називають Aura epilepsia, — визначення, 
яке має вказати на те, що хорі відчувають подув повітря, яке ніби їх підвіяло (einen Luftzug 
verspiiren der sie anzuwehen scheint)». M . D e u t s c h .  Die Ursachen u[nd] Heilung d[ie] 
Epilepsie, Berlfin]. 1898. «Aura сенситивна полягає в почутті холодного чи теплого вітру». Ch. 
Бёгё. D[ie] Epilepsie, Leipzig. 1896, ст. 70. «Авра є  явище початку припадку. Вона виявляєть
ся часто в почутті холодного віяння (Geftihl von kiihler Luft, що овіває яку-небудь частину 
тіла» (ibid.). «Сенситивна авра характеризується почуттям холодного чи теплого вітру (par 
une sensation du vent froid ou chaud)». J . V о і s і n . Paris. 1897, p. 54., Epilepsia gravior. «Непо
средственно передь приступомъ появляется особый характерный предв'Ьстникъ, известный 
подъ назвашемъ ,ауры' (aura дуновеніе). Характеръ ауры очень разнообразен!»; иногда она

^  Вірування в вихор і чорна хороба 331



Фольклорні записи досить точно накреслили як загальний характер чор
ної хороби, так і окремі моменти в процесі розвитку «чорного» при
падку. Свідчення переказів про почуття холоду й спеки, колоття, 
свербіння, здригання, болі в голові й окремих частинах тіла, легко
сти, піднесення й навіть польоту або-ж глухоти, оніміння та зціпені- 
лости, — ці свідчення становлять групу чуттьових, сенситивних пе
реживань1. Мало не всі записи говорять про моторові почуття, кор
чі, спазми, конвульсії, здригання м'язів обличчя, рук, ніг* 1 2, причому 
констатується параліж або всього тіла, або-ж окремих частин. В фазі 
клонічних конвульсій ці конвульсії бувають иноді такі міцні, що тра
пляються переломи й вивихи3. Віяння вихру й калічення — явища 
однієї хороби, різні моменти одного процесу, що фольклорну їх 
зв'язаність повторює їх психо-патологічна єдність.

Найбільш цікаві для нас сенсорно-психічні явища епілептичного підвію 
(аври), що одкривають нам невротичні джерела тих переказів про 
переживання під час вихрового схоплення, що їх Харузін уважав за 
можливе назвати «абсурдними». Переживання сенсорно-психічної 
аври такі своєрідні й специфічні, що вони, як зазначає Fere, — дуже 
рідко відповідають звичайним реальним вражінням нормальних, 
нехорих людей. «Це здебільшого надзвичайні, незагальні вражіння, 
що їх хорий не може ані точно описати, ані порівняти з будь-чим, 
що переживається в умовах реальної дійсности» (S. 72). Ірреаль
ність, невисловленість, суб'єктивність — ці особливості визначають 
характер епілептичних психічно-сенсорних переживань. Підві- 
йні невротики відчувають пахощі, чують звуки, слова, цілі фрази 
й розмови, причому чутливість у хорих так загострюється, що най- 
слабший звук сприймається як біль; бачать фарби таких відтінків,

о щ у щ а е т с я  к а к ъ  д у н о в е н і е  в' Втер к а » . Д[окто]р. П. Н. Б у л  а т о  въ и д[окто]р. 
Н .И. С т е п а н о в ъ .  Учебн[ик] нерв[ных] и душ[евных] бол[езней]. СПБ. 1912, вид. IV, ст .80.

1 М. Deutsch каже про «ненормальні почуття холоду, свербіння, тиснення в сфері сер
ця, колоття в тілі, здимання газів у шлункові, ненормальні почування в генітальних орга
нах» як особливість сенситивної групи (0[р .] c[it]., ст. 20). «Die Aura sensitiva besteht inder 
Empfindung... lauer oder eisiger Nasse, von Kitzeln, Jucken, Frosteln, Starrwerden, Brennen, oder 
uberhaupt irgend eines Schmerzes, der an irgend einem Punkte der Peripherie, des Rumpfes oder 
der Glieder beginnt und nach dem Kopfe zu fortschreitet. Ch. Fere. 0 [p ]. c[it]., ст. 70. Voisin, p. 55.

2 «Ця продромальна спазма може початися в руці, в обличчі, в нозі й виявлятися 
в контракції. Спазма варіюється в характері; то вона позначається в здриганні м'язів, то 
в тремтінні, то в п о ш т о в х а х » .  Fere, ст. 63; J. Voisin, р. 56. М. Deutsch підкреслює, що при 
моторовій аврі буває «рід зціпенілости, параліжу» (0[р ]. c[it]., ст. 20-21).

3 «Фаза клоническихъ судорогь. Ригидность сменяется быстрыми, обширными не
правильными судорожными сокращеніями конечностей, лица, туловища; конечности 
совершаютъ сильныя и размашистая движенія, такъ что нередко происходятъ поврежденія 
ихъ, иногда даже вывихъ». Д[окто]ръ В. Ненковъ, Р[уководств]во по нерв[ным] болезням]. 
СПб. 1609, ст. 263. «...Конечности изгибаются на всевозможные способы, иногда съ такой 
силой, что остаются переломы и вывихи». П. Булатовъ, [Н. И. Степановъ.] о[р]. c[it]., ст. 81.
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що навсправжки їм нема нічого подібного. Трапляється, що бачать 
жахливі постаті1.

Хоч народня медицина й відрізняє переполох од підвію й чорної хороби, 
але дуже часто вказує на ляк як на одну з причин чорної хороби. 
Великі моральні емоції, а з них особливо жах, зазначає J. Voisin, як 
визнають усі медики, це одна з найголовніших причин, що викли
кають епілептичний припадок1 2. Дід Маркіян Міхно мав цілковиту 
рацію зауважити, що «чорна болість буває і з вітру, і з ляку». 

Нарешті, після цих продромальних становищ, що тягнуться дуже недов
го, наступає самий припадок, ictus, коли хорий втрачає свідомість 
і з піною з роту, синім помертвілим обличчям корчиться в конвуль
сіях.

Коли в наслідок почуття віяння (підвію, аври), як попередника епілептич
ного припадку, і в наслідок вивиху, параліжу чи взагалі скалічення, 
що трапляється під час приступу чорної хороби, повстає переказ 
про те, що людина потрапила в вихор і той вихор її скалічив, тоді ми 
можемо напевне сказати, що тут ми маємо ототожнення двох віян- 
нів, аври психічної й природньої. Уявління в н у т р і ш н ь о г о  під
вію переноситься на з о в н і ш н є  явище природи3. Невропатичне 
переживання аври, підвію спричинюється до появи циклу переказів 
про метеорологічні явища. На підставі проробленої аналізи ми має
мо повне право говорити про невротичні джерела переказів, у яких

1 «Ці вражіння надзвичайно суб'єктивістичні. Хорі вірять, наче їм з'являються 
певні особи або-ж фантастичні предмети. Вони бачать, як ті наближаються до них. Коли 
вони підходять зовсім близько, тоді втрачається свідомість». Fere, S. 74, nop. S. 273. «Хорого 
охоплює надзвичайне хвилювання, жахливі візуальні галюцинації. Він бачить або-ж огонь, 
або-ж полум'я, або-ж вигаданих істот (des etres imaginaires), що його оточують». Voisin, о[р]. 
c[it.], р. 101. «Хорі иноді бачать точки, що світяться, зірки, сяяння. Світла не можна витримати 
без болю. Або-ж це бувають зорові галюцинації, обличчя, що корчаться, д і я в о л и й т. и.; 
або-ж ще віз, коняка, що несе, скажений собака й т. и ... Ці галюцинації якнайщільніше 
зв'язано з п е р е л я к о м ,  що був за вихідну точку для першого прояву хороби». (Ibidem, 
р. 59-60). Про подібні слухові й зорові почуття, а також про побачення жахливих постатей 
(schreckhafter Gestalten) згадує також і М. Deutsch (0[р ]. c[it]. ст. 21).

2 0 [р ]. c[it]., р. 30-31. «Коли переляк (une frayeur) викликав перший приступ епілепсії, 
становище жаху повторюється кожного разу, коли буває конвульсивний припадок». Про жах, 
як причину епілептичного захорування, див. Бёгё, о[р]. c[it]., ст. 75. Пор. також: «Словами 
забол'Ьлъ съ испугу, испужанъ, измешанъ всего чаще определяется происхожденіе такихъ 
страданій, которыя относятся къ идіотизму, умопомешательству истеріи, зпилепсіи и кли
кушеству». Г. Поповъ. Рус[ская] нар[одно]-быт[товая] медицина. СПБ. 1903, ст. 38.

3 Дослідники, що стоять на ґрунті натуралістичного тлумачення мітів, гадають, що 
мітологема «вихор схоплює і відносить» виникла з спостережень зовнішніх, природніх явищ. 
За Рошером, ця мітологема виникла з того, що в горах і на морі, де віє північний вітер, лю
ди иноді гинуть, зникаючи безслідно. [W. R о s с h е r.] Hermes [der Windgott. Leipzig, 1878], 
ст. 38-39. Методологічна помилка всіх подібних натуралістичних тлумачень полягає в тому, 
що мітологема виривається з циклу описів і береться поза цикловою її зв'язаністю з певним 
комплексом фольклорних явищ.
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розповідається, що вихор є причина чорної хороби, що він калічить 
людей, викликає в них божевілля, підіймає їх і відносить... Нема ні
чого дивного, що невротик, хорий на вихрову хоробу, оповідатиме 
абсурдні речі про побачене раптове світло, про розмови й слова, про 
жахливі постаті, що «вздрілись» йому, коли його схопив і підніс ві
тер. «Абсурдність» цих переказів обумовлена не тим, що це є рештки 
«пережитків» давніх первісних вірувань народів, які стоять на ниж
чому щаблі культурного розвою, і не тим, що перекази ці базують
ся на будь-яких особливостях «до-логічного» примітивного мислен
ня, і не тим, що первісні народи вірять у загальну «одушевленность» 
природи1, а хоробливими «чорними» почуттями, переживаннями 
й побаченнями, сублімацією певних епілептоїдних неврозів.

Українському визначенню «підвій» відповідає термінологічно точне слов'
янське «восхищеніе», латинське гаріо, гарах і грецьке ацпаут]1 2. Вихор 
підвіває людину, вивіває, «восхищаеть», підіймає її й односить. По
руч слова «попав у вихор», «наскочив на вихор» існує й аналогічне 
« п і д н я в  в и х о р » .  Почуття піднесення, «восхищенія», польоту, 
що входить, як одна з складових частин, у комплекс вихрових пере
живань, це почуття характеристичне також і для чорної хороби як 
хороби вихрової3. Що «вітер односить», це дуже поширене народне

1 Визначивши анімізм як уявління примітивної людини, що вся природа одушевлена, 
має своє особисте життя, почуття й здібності, що й людина, — М. Харузін з погляду «анімізму 
й персоналізму» тлумачить абсурдний елемент міту. «Только благодаря ему можно понять, 
напр., представленія бушменовъ, что ветеръ былъ прежде человЪкомъ, у котораго были 
жилище-хижина и мать и который занимался игрой — катаньемъ шарове. Представленія 
русскихъ крестьянъ многихъ местностей о томъ, что можно спугнуть вихрь, бросивъ въ него 
ножемъ, на которомъ после этого останутся следы крови, коренится въ п е р  е ж и в  а н і я х т  
техъ же идей, которьгя господствуютъу некулыурныхъ рась» (Зтнографія, М. т. IV. 1905, ст. 39).

Так само проф. В. П. КДінгер, стоячи на ґрунті анімізму й припускаючи уявління 
первісних народів про «тварину-душу» (сг. 27), в своїй дисертації («Животное въ ант[ичномъ] 
и совр[еменномъ] суев[Єріи]». К. 1911) стверджує, що абстрактне уявління душі, що вини
кло з «конкретного поняття подиху» (,дух-ъ', ,душа', ,дых-аты', ,spir-itus', ,spir-are', ,п v e u p a ',  

,7 iv £co ', (у. жидів ruach і neshamah — душа й подих і т. д.), утворила грунт для розвитку уявлін
ня про душу-вихор. Зв'язок уявління душі з уявлінням вітру проф. Клінгер з'ясовує як та
кий, що виник у наслідок зовнішнього асоціянізму: уявління душі-вйхру [—] це уособлен
ня природнього явища, уявління з чисто фізичною основою. «Если душа для первобытна- 
го человека была лишь дыханиемъ, т. е. легкимъ дуновешемъ, то для него разница между 
душой и ветромъ могла быть лишь количественной, не качественной или субстанціальной, 
и ничто не могло помешать допущенію, что душа-дьіханіе можете по временамъ превра
щаться в душу-вихрь, подобно тому, какъ иногда легкій, ласкающій ветерокъ переходить 
незаметно въ грозное завьіваніе бури. Итакъ, въ первобытной психике существовало проч
ное основаніе для выработки представленія о душе-ветре, душ е-вихре...» (0 [р ]. c[it]., ст. 40).

2 Аналізу терміну артсауг] в олександрйських] і візант[ійських] письменників див. 
П. Флоренскій, «Не восхищеніеме непщева». Б[огословскій] ВЄст[ник]. 1915, кн. VII—VIII, 
ст. 512-562.

3 Деякі хорі почувають загальну легкість (legerete generate). їм здається, що вони 
можуть полетіти (voler), і от чому G oh... кинувсь в вікно перед акцесом». J. Voisin, р. 56.
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вірування. Деякі хорі на чорну неміч мають почуття надзвичайної 
легкости, піднесення, зльоту. їм не тільки здається, що тіло їхнє 
втратило свою колишню ваіу, що вони більш не зв'язані з землею 
і можуть злетіти, знестися, але вони цілком переконані, що справ
ді підіймаються в повітря, що дійсно вітер односить їх. Український 
фольклор дає нам низку переказів, де оповідається про те, як людину 
підхопив вихор, підняв угору й поніс, иноді невідомо куди назавсі- 
ди. «Вітер односить», — цю тему, як характеристичну для вихрових 
переказів, зазначив іще Потебня в своїй дисертації «О некоторых 
символахъ [въ славянской народной поззіи]».

1. Дітей 5 і 7 років підняв вихор. Після цього діти хоріли, а дівчинка навіть оніміла. 
Лікувала шептаннями баба, яка вже вмерла. Слуд[ент] Полтавського] ЩО 
П. Д о л ж е н к о , від І. К. Запорожця, с. Займанка на Червоноградщині. 2. Ді
вчинка років 4-х ішла до матери, яка працювала біля машини. Коли дівчинка 
йшла, по дорозі піднявся вихор; цей вихор вхопив ї ї  і підняв на са- 
жінь угору. Коли вихор дівчинку кинув, люде підняли її й понесли до мате
ри. У дівчинки були викручені в'язи й ріт повернуто на бік. Дівчинку понесли 
до бабів, які шептали і в'язи виправилися (Комишувата, Компан[ивський] 
р[айон].). Под[ав] С. Ф. Шевченко, м. ЗіновТвське. 3. Коли вихор не перехрес
тити, то він тебе схватить  і понисе . М.  Балашенко (с. Леськи), уч[ень] 
Ч[ервоно]-Слобідської школи, Черкащина. 4. Як вихор наближається, то хрес
тяться, а часом і присідають, бо думають, що вихор може пі днес ти люди
ну і кинути де-небудь. Дбають про те, щоб уникнути як-небудь спіткання з ви
хром. М. Б і л инс ь к ий,  м. Вінниця. 5. На тому місці, де крутиться вихор, не 
можна ступити — захоруєш: руки й ноги буде ламати, скрутить тебе. Як хто 
так захорує, то кажуть «на вихор наскочила», або «її вихор п і д н я в ». Як хто 
захорує на це, то йдуть до шептухи і вона вишептує. Н. Столбі на .  Суми. 
Худ[ожньо]-Іст[оричний] Музей. 6-8. а) Громадянка] с. Попівки Г. Лічнакова 
каже, що вона була хора на підвій і лікувалась у баби, яка помилково визнала 
за переляк, а коли вона викотила яйцем і коли те яйце розбила в шклянку, 
то в шклянці показався підвій; тоді вона вимовляла підвій. Ь) Громадянка] 
с. Богачівки М. Піддубня каже, що в них у селі два роки тому вихор підняв 
трьохлітню дівчинку, покрутив трохи нею та й кинув. Та дівчинка й тепер є, 
тільки їй очі позавертало й мову одібрало. Цю дівчинку не лікували, бо дітей 
від підвію не можна вилічить, с) Того-ж села старий дід Вівсей Троян минулої 
осени, глядів баштан, то як налетів на нього вихор, він у той час був коло ко
реня і, мабуть, про щось негарне подумав, то як с х о п и в того діда та кругом 
кореня так і носить  і до з е млі  не д о п у с к а є  йза корінь не дає 
вхопитись. Люде бачили, як його носило. Тоді дід цілу зиму хорий був, аж оце

«Дехто також почуває надзвичайну легкість (Leichtigkeit) і вірить, що підіймається в повітря
(Levitation) Ch. Fere. 0 [р ]. c[it]., ст. 72.
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трохи підчопав, але баби до нього добре бралися, поки вигнали, d) Оповідав 
хлопець с. Хлопнівки Гніденко. Коли вихор крутиться, так то, кажуть, чорти 
та відьми танцюють. Отож треба дивитися в лівий рукав свитки, щоб їх поба
чити. То ми, бувало, як пасем на полі, — було завсіди дивимось, але мені щось 
ні разу не вдалось побачити. Може від того, що я не вмів «да воскресне бог». А 
один хлопець, менший від мене, кинувся в вихор, щоб роздивитись чи є чор
ти і спробувати чи п і дні ме ,  то вони його як с хоп или,  то сипнули йому 
межи гочі порохом і крутили ним, як мухою, а потім кинули. А бриля взяли 
й не повернули. Ми його насилу дотягли додому, то він з рік хирів, голова мо
рочилася, наче аж розум одбирало годиною й трясло ним, вночі схватювався 
та щось балакав. Але у нас є така баба, що хоч і яка хороба, то відробить, то 
вона й йому відходила. Записи С. М. Т е р е щ е н к о [ в о ї ], м. Звиногородка 
на Гуманщині. 9. Наріжний Дмитро, учень 2-ої гр[упи] Пирогів[ської] Труд
школи, 17 р., селянин, оповідав, що чув од свого діда Яроша 80 р., що вмер 
1925 р., що давно, коли дідові було ще 17-18 р., трапилась з одним розби
шакуватим хлопцем 13 р. кепська пригода: іуляли (хлопці) на вулиці, коли 
це несеться вихор. Всі давай тікати, а розбишака нікого не слуха, та до нього, 
вихор йому назустріч, згустилися в ньому 4 вихрові нечисті в ще більші клуб
ки, с хопили хлопця і понесли його геть... З того часу його ніхто вже й не 
бачив», с. Пироги Кременчуцької] о[круги] В. І. Гу д и м . 10. Переказ про те, 
як одного чоловіка вихор носив. «Було це під осінь; побіріжник нашого ліса 
йшов дорогою посеред ліса і перед ним зірвався вихор невеличкий. Він іде, 
а вихор поперед нього крутиться і все більшає й більшає Побіріжник взяв 
патика і почав за ним бігти і бити його на всі боки патиками; вихор зірвався 
ще більший і с х о п и л о цього побіріжника, я вам кажу, і підняло вгору, так 
височиною, як добра береза, несло, несло, взяло й посадило на бусляче кубло, 
тоді він посидів там на кублі з півгодини, зліз і розказує — ,Ой, налякався-ж я, 
щоб ви знали! Взяв мене діявол їдною лапою за праве стегно, а другою — за 
ліву руку і так дуже тісно держав, що я аж одубів з ляку, сидів з півгодини, 
поки до пам'яти дійшов'. А знаки там, де він держав лапами, є ще й зараз. 
Тоді той побіріжник з того переляку й помер». Записано в с. Черепашинцях 
Калинівськ[ого] р[айону] Вінницької] о[круги]. 13-Ш-1926 від Оліксіюка Ми
коли 65 р., хлібороба, письменного, місцевий. Зап[исав] А. Присяжнюк.

Наведені в нас перекази з українського фольклору, коли їх брати в зв'язку 
з загальним описом підвію, кидають нове й яскраве світло на ана
логічні перекази з грецької мітології. Як ми були бачили, до ви
датних особливостей вихру належить те, що він схоплює, односить. 
Вітер, що односить1, — це одна з головних тем як в українському,

1 «Здібність вітру відносити (verschwinden zu lassen) ввійшла в прислів'я». W. R o -  
s c h e r .  Hermes der Windgott. Leipzig. 1878. S. 39. Трохи нижче Рошер пише, що про людей, 
які невідомим чином без сліду зникали, казали, що їх викрали (geraubt hatten) вихри... S. 40.
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так і в грецькому фольклорі. В Гомеровій «Одиссеї» ми знаходимо 
кілька епізодів, що цілком нагадують цитовані українські оповідан
ня на тему вихрового «охоплення» людини: вихор (ФиєЛЛа) схоплює 
людину й уносить її. Перш за все вкажемо на «Одиссею» 61-81, де 
описується, як Пандареєві дочки були схоплені вихрами (ФїїєЛЛаї, 
и. 66) і як «їх передчасно, ще до шлюбу ці вихри (Гарпії), схопивши 
(aQ7iuaL сгугірєіфал/то), передали «Ерініям на службу»1. «Вітер одно- 
сить людину»,— ця мітологема набула достотнього виразу в Гомеро- 
вому оповіданні про Пандареєвих дочок. «Народне це оповідання, — 
каже Е. Роде, — дозволяє виразніш, ніж будь-що инше в Гомеровій 
поемі, довідатися про вірування, що людина ще до смерти (ohne zu 
sterben) може бути віднесена (entfiihrt werden) з країни живих і про
довжувати жити в иншому місці, як от живими були віднесені дочки 
Пандарея в царство мертвих»1 2. Тотожне тлумачення цього оповідан
ня приймає, за Роде, також і Рошер. «Це оповідання, — пише він, — 
ґрунтується на вірі, що люди, не вмираючи, ще в живому тілі (Ьеі 
l e b e n d i g e m  Leibe) в потойбічну країну, царство мертвих... мо
жуть бути перенесені чи схоплені (versetzt oder entriickt)»3.

Поруч переказу про дочок Пандареєвих, однесених вихром туди, де кінча
ється царство живих, треба поставити оповідання про Оритею, що

1 Про цей міт див. О . G r u р р е . Griech[ische] Myth[ologie]. В. І, 81, В. П, 1216; 1357; 
R о s с h е r , о[р. c[it.], S. 40, Anm. 157; В. Клінгер. Жив[отные] въ ант[ичном] и современном] 
суев’Ьріи. Юевъ 1911, ст. 41. Е. R о h d е , [Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Grie- 
chen], I. S. 72. W . M a n n h а г d t Ant[ike] Wald- u[nd] Feldkulte. Berlin. 1877. IIS. 91. P r e 11 e r , 
Griech[ische] Mythfologie], 1887. I. 835. R o s c h e r  (Pandareos, A[usfiihrliche] Lex[ikon] d[er] 
gr[iechischen] Myth[ologie]. B. Ill, 1. Leipzig 1902. S. 1500-1). Звертаємо увагу на одну примітку 
схоліяста до Od. 76, де говориться про душевну хоробу, що її насилає Зевс на дочок Пандарея. 
Ця примітка, на нашу думку, є  зайвий і безпосередній доказ на користь зробленого в нас по
рівняння грецького міту з українськими переказами про вихрове схоплення слабих на чорну 
хоробу. В цій хоробі Рошер добачає xuvav§QC07iux певний рід меланхолійного божевілля, 
коли хорі певним стає подібний до пса. Відповідний переказ про аналогічне божевілля від 
вихру в укр. фольклорі є  у Милорадовича; о[р]. c[it.], Кревская] Ст[арина]. 1900, III, ст. 388-9.

2 [Е. R о h d е,] Psyche: [Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen], II Aufl[ds- 
ung], І, ст. 72. В. П. Клінгер бере під сумнів тлумачення Роде. Пояснення Роде, що Пандаре
єві дочки потрапили в царство ериній жи в і ,  здається проф. Клінгерові «нисколько стран- 
нымъ». «Постоянное пребьіваніе въ кругу зриній, въ которьгхъ самъ Роде призналъ... тёни 
усопшихъ, можеть быть, пише В. П. Клінгер, понимаемо лиш кахъ пріобщеніе къ ихъ сонму, 
т. е. какъ смерть» (0[р ]. c[it.], ст. 41). Але коли міт про дочок Пандареєвих розглядати як певну 
ланку в циклі оповідань про вихрове схоплення, то доведеться згодитися не з В. П. Клінгером, 
а з Роде. «Пріобщеніе» до сонму мерців доведеться вважати в такому разі не за смерть, а за 
окреме специфічне становище, за «ніби смерть», «смерть під час життя». Схоплений вихром 
уподібнюється мертвому; він, згідно з мітом, ще перед смертю, ще під час життя, в стані, по
дібному на смерть, робиться причетний до країни мерців. Роде, на нашу думку, мав рацію 
висловити своє тлумачення.

3 [ R o s c h e r ,  W.] Pandareos. A[usfiihrliche] Lex[ikon] d[er] gr[iechischen] Mythfologie]. 
1902. ПІ-1, ст. 1500.
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її схопив Борей. Цей міт подає Платон як інтродукційний мотив на 
початку «Федра» (229 В), діялога, присвяченого опису екстаза й еро
су. Тема Оритеєвого міту — тема вихрового схоплення: Оритею, доч
ку царя Аттики, коли вона одного разу гуляла на березі Іліса, схопив 
був Борей і поніс з собою у Тракію1.

Пенелопа в свойому горі бажає або-ж швидкої смерти од стріли Артеміди, 
або-ж щоб її схопив вихор (rj eneuza \і'dvaqndi^aooi ФїїєАЛа) і імлис
тою стежкою поніс її туди, де починає свою течію Океан, себ-то де 
вхід у підземний світ. «Туди бажає Пенелопа без того, щоб вмер
ти (ohne doch zu sterben), бути вихопленою (entriickt zu werden) 
з землі живих, де їй стало н е с т е р п у ч е » * і 2. В цьому місці, як за
значає Е. Роде, бажання швидко вмерти виразно протиставляється 
бажанню бути занесеною вихром (гарпіями). Гарпії (-§і)єЛЛа 63, 
вихор) отже приносять тут не смерть, але схоплюють живу людину 
(avoLQTCCLt,(XG(x оїхоїто 63, aQ7iuiaL avr(Q£Lcj)aTO 77 = av£AovTO ФиєЛЛаї 
66) і несуть до берега океану3.

1 Мітологічно-натуралістична школа, що в кожному переказі хтіла вбачати відіуки 
«метеорологічного» міту, в особах Велькера, Прелера й Рошера ([W. R о s с h е г.] Hermes [der] 
Windgott, ст. 40, Ашп. 159), дивилась на цей переказ про Оритею, як на мітологічне зображен
ня ранкового туману, розвіяного північним вітром. Прелерове тлумачення (о[р]. c[it]. В. П, 
ст. 149) повторює, окрім Рошера, Rapp (A[usfiihrliche] Цехікоп]. 1.814) і W om er (A[usfiihrliche] 
Цехікоп]. III. 950). З цим «атмосферичним» тлумаченням Оритеї ледві чи можна згодитись, 
бо тема даного міту явно зв'язує його з циклом легенд, що виникли з вірування: в і т е р  
о д н о с и т ь  людину.

В «Федрі» є  певні вказівки на те, що міту про вихрове схоплення Оритеї на березі 
Іліса Платон, одкидаючи натуралістичне тлумачення (ніби вітер штовхнув Оритею з скелі,
і вона загинула), надавав екстазотворче розуміння.

Коли божественний патос, надхнення захоплює Сократа, і він почуває себе 
«похищеннымъ нимфами» (Ыирфо-Аг)Т1 то^ — полонений, надхнений німфами; піднесений; 
божевільний; A rjT iT o g -A a p p d v o  схоплювати, «исхищать», переносно: надхнути), він згоджу
ється визнати місце на березі Іліса, присвячене німфам, де він знаходиться, місце, де, згідно
з мітом, вихор схопив Оритею, — за священне місце. «Видко, — каже Сократ Федру, — це 
місце справді священне, а тому не дивуйся, коли під час своєї промови, я часто буду захо
плений німфами (в становищі наїття). Бо-ж і тепер уже сказане сливе бренить дитирамбом» 
(238 С-Д). Тут відповідь на запитання Федрове, чи вірить Сократ в істину міту про Оритею. 
Своє становище екстатичного схоплення Сократ зв'язує з віруванням про вихрове схоплен
ня Оритеєвого міту. З іронією одкинувши змагання надати «абсурдним» мітам натураліс
тичний розум, Сократ уважає за необхідне йти до тлумачення мітів через самопізнання 
(229-230).

Про термін уирфоАг)тіто<; див. О. G r u р р е. Gr[iechische] M[ythologie]. П, 829-2,926-1. 
R o h d e ,  Е. [Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen], II. 374. Mannhardt, П, 
36-37. Од цього-ж дієслова £7iiAap(3dv£iv походить і назва е п і л е п с і я  (Voisin).

2 R h o d e ,  op. c[it]., S. 72. Die solche Entfiihrung bewirken, sind die "Harpyen" oder der 
"Sturmwind", das ist dasselbe. Ib[id].

3 0 [p .] c[it]., S. 71, np. 1. Як вказує Роде, таке унесення (Entfiihrung) вихром, як бажан
ня, набуло значіння прислів'я: «Коли-б у той день, як тільки мати мене народила, заніс мене 
злий вихор вітра на гору або-ж в хвилі великошумного моря» (Орфеєві гімни, ibid.).
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Вірування, що «вітер односить», було дуже поширене в античності1. Коли 
про Одисея довго не було ніяких чуток, близькі його гадали, що він 
не вмер (Od. 236), але «вихри (гарпії) його схопили» (Od. 241; XIV, 
371: щ жиіяі смрєіфсп/то). Сенс цього протиставлення смерти ви
хровому схопленню, такого характеристичного для античної свідо- 
мости, з'ясовується, на нашу думку, цілком виразно в контексті всіх 
тих вірувань, що їх зв'язано з вихром. Уявління позначене в античній 
формулі: не вмер, але вхоплений вихрами, як уявління про одрив 
од країни живих, має свій певний розум, коли його брати, не відо
кремлюючи од уявління про вихрову хоробу. Становище вихрового 
схоплення тлумачиться в фольклорі як становище подібне до смер
ти, хоч од смерти й відмінне, як становище уподіблености смерті, як 
певне хт  о н іч  не переживання.

Ми підійшли до циклу х т о н і ч н и х 1 2 переказів, переказів про мерців, що 
вмерли неприродньою смертю й що душі їхні засуджені на блукан
ня в поривах вітру. О. Г р у п п е  в своїй великій праці, присвяченій 
грецькій мітології, в розділі Chtonische Sturmdamonen робить спро
бу з'ясувати, як саме перекази про вихри було зв'язано з переказами 
про мерців, переказами хтонічного змісту. «Є, за Группе, два пункти, 
що в них віра в могутніх духів-мерців охопила також сферу уявліннів 
про демонів-вітрів». По-перше, уявління про душу-повітря, уявлін
ня про те, що душі повертаються в повітря, повинно було, як гадає 
О. Группе, привести до висновку, що в бурю гнівні духи носяться по
вітрям. По-друге, уявління, що вітри з'являються з вулканічних не
трів, мало не необхідно повинно було, як зазначає Группе, призво
дити до того, що в вітрах бачили тіні, які там у нетрях землі жили3. 
Свою концепцію процеса хтонізації вірувань у вітрових демонів 
О. Группе розвинув, ґрунтуючися на припущенні анімістичної те
орії, що уявління про душу є перводжерело всіх дальших вірувань. 
Але не кажучи вже за те, що уявління про душу-вихор розпливчасте 
й невиразне, ніяке уявління, що душа є повітря й що в повітря вона 
повертається, не могло-б обумовити процесу хтонізації вихрової

1 Можна говорити про певний цикл переказів в античній мітології на тему схоплення 
вихром людини («Die Entfuhrung durch die Sturmgottheit» О. G r u p p e . Gr[iechische] My- 
th[ologie]. В. I. M. 1906, ct. 35 пр. 1, nop. 342, 842-2). He можна не згодитися з О. Трупе, коли 
він инші аналогічні перекази про унесення Астерії, Айгини, Ганімеда орлом, Талеї шулікою 
ставить поруч із схопленням Оритеї Бореєм (0[р ]. c[it]. П. ст. 841-2). Пор. також міти про 
Менелая, Фінеаса, Ніобу й т. и.

Окрім грецької й римської мітології, віра в те, що вітер схоплює (Raublust), властива 
також і иншим мітологіям, у  тім і німецькій. Див. R a p p :  Loreas. A[usfiihrliche] Lex[ikon]. В. 1. 
ст. 811; S c h w a r z .  Poet. Naturansch. П. ст. 53. Mannhardt, 0 [р ]. c[it]. II, ст. 93 ff.

2 x $ 6 VL°S-mferus, що належить підземному царству, царству мертвих x§ovioi §єоі — 
боги підземного царства, Гадеса.

3 [О. G г u р р е .] Gr[iechische] Myth [und Religionsgesch]. II. 1906. ст. 845.
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мітологеми, коли-б ця мітологема не мала коріння в відповідних 
«хтонічних» переживаннях людини1. Вірування, що людина ще за 
життя може переноситися до країни мертвих, жива уподібнюва
тися так чи инакше мерцеві, тільки воно могло сприяти виникнен
ню «хтонічних» переказів. Тема одриву од землі в мітах про Ори- 
тею, про Пандареєвих дочок та ин., сполучена з поняттям вихрового 
перенесення в країну мертвих («живий, але країні мерців причет
ний»), є по суті хтонічна тема. На те, що тема одриву була за дже
рело для хтонічних уявліннів, на це, між иншим, вказує і В. Вундт1 2. 
Вихор створює можливість доторкнутися невідомих «океанічних» 
країн. Він, за народніми віруваннями, є засіб зносин з потойбічним 
світом, посередник між царством живих і мертвих, людей і демонів. 
У вихрі й через вихор здійснюється зв'язок між цими двома краї
нами3.

Вірування, що людина п р и  ж и в о м у  т і л і  в вихрі може бути занесена 
в потойбічну країну, що ще за живоття під час вихрового схоплен- 
ня людина «восхищается» «на берега Океана», таке уявління «живої 
людини, що носиться в вихрі», розвинене в фольклорних переказах 
про « в і д ь м у ,  що  н о с и т ь с я  в в и х р і » .  В народньому фоль
клорі відьми це й єсть ті демонічні істоти, що для них характерис
тичне оце перебування в вихрі. Смерть відьми —■ вихрова смерть.

1 Це визнає і проф. В. П. Клінгер. Незважаючи на те, що він, як і Группе, стоїть на 
ґрунті анімістичної теорії, він уважав за необхідне застерегти: «Необходимо однако сказать, 
что представление .о душе-вихре особенной популярностью не пользуется. Оно было по- 
видимому слишком расплывчасто и бедно красками для того, чтоб успешно отстаивать себя, 
когда с ним стали конкурировать представления параллельные, нередко более яркие и по
тому сильнее говорившие народной фантазии» (0[р ]. c[it]., ст. 43). Розпливчаста невиразність 
і непопулярність уявління про душу-вихор пояснюється, на нашу думку, не так тим, що її 
витискали инші уявління, як тим, що мітологема вихру виникла не з уявління про душу, 
а цілком незалежно від неї. Фікцію душі треба в даному разі одкинути. Про непотрібність 
«гіпотези душі» для мітологічних тлумачень див. L. Levy-Bruhl, Les fonctions mentales [dans 
les societes inferieures]. P. 1922, p. 92.

2 ,В. В у н д т ,  кажучи про вплив екстатичного становища на утворення уявління про 
душу, припускає, що візії, сполучені з уявлінням про одрив од землі (Entriickung in die Feme), 
є головне джерело для хтонічних уявліннів, уявліннів про життя після смерти й про царство 
мерців (Mythus u[nd] Religion. II. ст. 108), але, як показує аналіза переживань екстатичного 
схоплення, мітологема «одриву» (арпаут], восхищения, Entriickung, підвія) є  не тільки мі
тологема «життя п і с л я  смерти», але передусім уявління про причетність іще за життя до 
країни мертвих: схоплений вихровим піднесенням ще з а  ж и т т я  переживає становище 
смерти...

3 «Коли вітер сильно дме, то кажуть, що хтось повісивсь або народивсь анцихрист» 
(С. Юрков. Київ[ська] о[круга]). Аналогічні вірування є  також у білорусів, якутів, чехів, німців 
і т. д., див. Клінгер, ст. 43. «Коли жінка притужить за вмерлим, то останній улетить вихром 
у хату й повибиває вікна, нашкодить у хаті» (А. Пашківський. Б[іла] Церква). Переказ про 
панію, що після смерти приходила до дітей, годувала, купала, розчісувала їх, а потім зника
ла і тоді чутно було дужі пориви вітру, — записав студ[ент] Полтавського] ІНО Козубенко 
в с. Журавці на Полтавщині.
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Як за життя вона носиться в вихрі, так і своє земне існування вона 
кінчає в пориві вихру.

1. «Одна баба заболіла і з місяць лежала больна, і ніяк не могла померти. Люде ка
зали, що вона була грішна, що треба зірвати стелю в хаті. Син послухав, зі
рвав стелю. То тоді піднялася страшенна буря і на другий день баба помер
ла. І бушувала, поки баби не поховали, а як поховали, то перестала буря. 
Люде казали, що то була відьма». Зап[исав] С. Ю р к о в від матери. Волинь.
2. «Коли нечистий жениться, а відьми на весіллі гуляють, то піднімається 
сильний вихор. Як найбільше розгуляється, то найгірше й найвище крути- 
ця й тоді, боронь боже, що буває, як кого набреде. Коли людина з віхром 
спіткаєця, то треба впасти ниць і ховать леце, руки й ноги, щоб нечистий 
не побачив, і в той мент говорить «да воскресне бог». Коли людина хоче 
побачити відьмів та нечистих сил, які крутяться в цьому весіллі, то треба 
дивитись під ліву пахву, то побачить, коли не цілих нечистих та відьмів, то 
хоч їх ноги: вони наче курячі або якісь страшні; леце не дадуть показати. 
Коли кинути в віхор свячений ніж на віглі, який завжди буває коло очку
ра прив'язаний, то ніж упаде в крові, бо він попаде в відьму й забрудиця 
в кров, а відьма вже-ж таке полетить. Раз оден чоловік зробив з очкура свя
ченого петлю та й кинув у віхор, ножа теж кинув на віглі, то видко, що очкур 
зачепив відьму, бо назад не вернувся, тілько видко було, що крутився, а ніж 
упав у крові. Одна жінка в нашім селі, ївга Приймакова, як крутився віхор 
і вона задивилася на те, як крутилася відьма. В віхрі її було видно тілько хус
точку, а вона хотіла, щоб усю відьму побачить, курячі ноги було видко. То 
вона й не встигла впасти ниць, то як на неї налетів віхор, то вже-ж її дурно не 
пройшло, — голова з рік морочилась, а одну ногу то одняло на всенький вік. 
То вона й десятому заказувала на віхор дивитись». Зап. С. М. Терещенко[ва] 
від Палажки Гуменної, 74 р. з с. Попівки, Рижанів[ський р[айон] на Гуман- 
щині. 3. Коли вихор крутиться на роздоріжжі, то це відьми танцюють. — 
Вихор на полі — чортове весілля. — Коли у вихрі крутяться листочки, то 
це чорти крутяться, які показуються у вигляді листя. (Тоді втікай, бо п і д 
німу т ь тебе і будеш крутиться з ними, як ті листочки). Селяни вірять, що 
од вихру може вкинутись нечистий дух в людину. І коли вкинеться нечис
тий дух, тоді той чоловік робить не те, що йому (чоловікові) хочеться, а що 
накаже йому цей дух. Наводять такий приклад: вихор підхопив хлопчика 
й в и н і с його на стіжок. Після цього хлопчик поводив себе так: коли роз
казують щось смішне, то він плаче, а коли сумне, то він сміється. Завшколи 
П. Брасюк, м. Миропіль на Волині. 4. У нас говорять — чорт йеде. Тихо, як 
по волосу було. І вон сорвався да як приїхав до єдного сарая і забрав кришу 
і геть вгору потащив і потащив, і постепенно почав бросать там, сям. Єслі 
он ідьот, перехрестився і падаєш ниц. Опухне чоловік, ногі попухнут, рукі. 
Може й на той світ піти». Н. Дмитрук, с. Лопатичі, Олевськ[ий] р[айон] 
Корост[ишівської] о[круги]. 5. Хто останеться у вихрі, то неодмінно буде
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відьмою і буде знатись з чортами. Взагалі селяни вважають, що підчас вихру 
відвідує людину (яка попала в вихор) або святий, або чорт. Учит[ель] I. R, 
с. Андріївка Сталінської] о [круги]. 6-10. Що «підвій — бєс» (П. Ковальов, 
Вінницька] о[крута].), що «од вихру може вкинутись нечистий дух і тоді 
людина кричить не своїм голосом» (М. Курило, Мелит[опольська] о[круга]), 
що в вихрі перебува нечистий (С. Ф. Шевченко, Зін[ківська] о[круга]; Я. Во
лошин, Никопіль; А. Кащенко, Прилука; Ів. Куліш, Харківська] окр[уга];
3. Гончаренко, Ізюмськ; І. Шевель, Глух[івська] о[круга]), що «у вихрі кру
тяться чорти або чортяче весілля» (О. Шпаківський, Б[іло]-Церк[івська] о[к- 
руга]; Дм. Чепурний, Київськ[а] о[крута], П. Куриленко, Полтава.) або ж, 
що то «чорти б'ються» (П. Долженко, Полтав[а].), — це все загально поши
рені вірування.

Уявління про вихор належить до демонічних уявліннів. Становище вихро
вого охоплення робить людину причетною до потойбічного світу, 
демонізує її. Як античні міти говорять про демонічну природу ви
хрового охоплення (вихор — гарпії — Борей), так і українські пере
кази стверджують демонічний характер підвію. Людина, що її схо
пив і несе вихор, це людина схоплена демоном: її «дідько» схопив. 
Під час вихрового підвію схопленому «здрівається з рогами»; він 
споглядає жахливі постаті, фантастичні особи, дикі кошмарні об
личчя. Fere, як ми казали вище (див. ст. 108), свідчить, що в продро
мальному становищі психічно-сенсорної аври хорий иноді бачить 
діяволів. Епілепсію, як зазначає J. Voisin, завсіди вважали за демо
нічну хоробу: morbus sacer, morbus demonaticus, morbus divinus, die 
schwere oder bose Krankheit у розумінні: важка й інфернальна хо- 
роба (0[р]. c[it]., р. 2-3). Почуття овіяння й унесення, з одного боку, 
і демонічні зорові галюцинаційні привиди з другого, як явища 
одного комплексного ряду, як мітологізовані сублімації тотожних 
переживань, спричинилися до того, що повстало уявління: демон- 
вихор.



Мітологема «сонця» 
в українських] народ
них] віруванняхта ві- 
зантійсько-гелліністич- 
ний культурний цикл

[І РОЗДІЛ]
Сонячний міт, як він виявивсь в українських народніх віруваннях, спеціяль- 

но ще не студіювали, але космогонічні міти вже були досліджені. До
сліди ті довели, що ці міти про початок світу — походженням своїм 
не народні1 Проф. Федір Вовк, почавши свій загальний нарис україн
ських народніх вірувань у відомому збірникові «Украинскій народь» 
з легенд про походження світу, зазначав, що «космогоническія 
и космографическія понятія украинцевъ происхожденія несомнен
но книжнаго1 2; з них, мовляв, не більше, як «отголоски византійской 
схоластики и болгарскихъ апокрифовъ». Цим легендам Ф. Вовк про
тиставив вірування в сонце як давніші й більш етнографічні. «...Го
раздо более древними и более этнографичными оказываются пред- 
ставленія украинскаго народа о небесныхъ светилахъ, хотя, — додає 
він, — эти представленія не везде одинаковы и носять на себе явные 
следы разновременности3». Инакше кажучи, космогонічним мітам,

1 Проф. К. Ф. Р а д ч е н к о  в своїх «Этюдахъ по богомильству» (Народныя космо
гоническія легенды славянъ въ ихъ отношеніи къ богомильству. СПБ, 1911, ст. 1-59. Окр. 
відб. з «Изв[естія] Отд[еленія] р[усского] яз[ыка] и сл[овестности] Ак[адемии] Н[аук]», 1910,
т. XV, кн. 4) гадає, що в космогонічних мітах (оповідання про те, як Бог, гадаючи створити 
світ, послав чорта на морське дно, щоб звідтіля дістати трохи землі) з'єдналися дуалістичні 
погляди богомилів і катарів з ученням юдейсько-христіянським, з Біблією, Апокаліпсисом, 
Четь-Мінеями, з апокрифічною літературою, книгою Еноха, Топографією Козьми Індико- 
плова й т. и. Походячи з гностичних і маніхейських концепцій гелліністичної доби через 
апокрифічну й богомильську літературу середньовіччя, на Україні свого часу поширилися 
космогонічні перекази про походження світу, що в них літературні запозичення поміщалися 
з мотивами суто-казковими.

2 Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ. Петроградъ. 1916, т. II. Этно- 
графическія особенности укр[аинскаго] народа. X, ст. 597.

3 Ibid. Акад. М. С. Грушевський, переглядаючи питання про космогонічні легенди, за
значив, що він «признає вповні правдоподібним і правильним те толкованє, що в комплексі
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як мітам книжного походження, що зберегають на собі прикмети ві
зантійсько-болгарських перводжерел, Ф. Вовк протиставить уявлін- 
ня про сонце як самобутніші й своєнародні. Ми ухиляємося від по
дібних тверджень і гіпотез, але, й утримуючися від них, ми повинні 
визнати, що, всупереч твердженню Ф. Вовка, народні уявління про 
сонце належать до того ж культурного циклу, що й космогонічні ле
генди (Україна, середньовіччя й середньовічна апокрифічна літера
тура, Візантія, гелліністична доба синкретизму).

В українських народніх віруваннях про сонце виразно кидається в вічі те, 
що вони належать до певної системи поглядів на світ, залежать од 
сталої й усталеної загальної концепції світу й природніх світових 
явищ* 1. Вірування про сонце повстали на ґрунті тих же ідеологічних 
джерел, що й зазначені легенди про початок світу. Навіть ті віруван
ня, котрі зв'язано з ф о р м а л ь н о - м а т е р і я л ь н и м и  прикмета
ми, — визначення сонця як к о л а , д і ж і ,  к о л е с а ,  к у п и  в о г 
ню,  — навіть ці визначення опрацьовано й перероблено згідно 
з упередженнями загальної традиції. Уявління про сонце як колесо 
зв'язується з переказами про Іллю. Називаючи сонце вогневою ку
лею, підкреслюють, що воно виконує в тім волю божу.

« С о н ц е  — к о л е с о »  (по багатьох селах Шепетівської округи М. П. С а в - 
чук) .  «Сонце це є колесо від тієї колесниці, що проїзжає Ілля по 
небі, і одно колесо прорізує райську землю, і так гарно світить. Це 
значить, що Ілія проїзжає по небі і так воно іде». (Г. Б а б і й ,  с. Да- 
видківці, Бахматовецького р[айону] Проскур[овської] о[круги]).

лєґенд з дуалістичною закраскою, зібраних в нашій устній традиції, ми маємо відбиттє ду
алістичної маніхейсько-дуалістичної сістеми». Іст[орія] української] л[ітерату]ри, т. IV, Київ, 
1925, ст. 386. Що ж до солярних мітів, то вони в протилежність до космогонічних мітів до
зволяють, на нашу думку, наблизити їх до традицій не гностицизму, а патристики (див. далі).

1 Прикмети що-до погоди, сонячні метеорологічні прикмети українського] селянства 
докладно зібрав був П. ( И в а н о в ъ ) .  Кое-что изъ народныхъ приметь, касающихся погоды 
и урожая. Этнографическое] Обозр[ение] 1897, кн. 2, ст. 24. Пор. В. В. И в а н о в ъ .  Ж[изнь] 
и т[ворчест]во крестьянъ Харьк[овской] іуб[ерніи] X. т. I ст. 542,797,907. П. Чубинскій, Тр[уды 
этнографическо-статистической] зксп[едиціи въ Западно-Русскій край], I, ст. 7. Дуже цікаво 
було-б дослідити ці прикмети, чи вони виникли як висновки емпіричних спостережень селя
нина над явищами природи чи, може, вони з'явилися підо впливом книжкових — календар
них джерел. Але дослід метеорологічних народніх поглядів виходить за рамці нашої розвід
ки. Метеорологічні прикмети що-до місяця та його фаз з боку книжкових впливів дослідив 
ак. Вол[одимир] Ьл. П е р е т ц : Материалы] къ ист[оріи] апокр[ифов] и лег[енд]. Къ исторіи 
лунника. СПБ. 1901. Прикмети що-до грому див.: Й о г о  ж . Къ исторіи громника. СПБ. 1899. 
Польські метеорологічні прикмети що-до сонця: A. Petrow. Lud ziemi Dobrzynskiej, Zb[iorze] 
Wiad[omosci do Antropologii Krajowej]., II, 1878. ст. 135; D. Wierzbicki. Meteorologia ludowa, 
Zb[iorze] Wiad[omosci do Antropologii Krajowej]. VI. 1882, ct. 194-5. Sew. Udziela. Mat. etn. z m. 
Ropczyc і okolicy, Zb. W., X. 1886, ст. 107; його ж: Lud polski w pow. Ropczyckim w Galicyi, XIV, 
1890, ст. 133; иноді трапляються в «Lud'i». Про прикмети погоди в візан[тійській] літ[ерату] 
рі див. Шестоднев Іоана Екзарха, Толкову Палею та ин. «Тако убо знаменія Господь повелЬ 
солнцу и лунь творити» (В. Успенскій. Толк[овая] Палея. К. 1876, ст. 27).
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«Сонце, кажуть, це таке велике коло огняне. І кажуть, що коли воно 
заходить, то іде світить на небо, а коли на небі уже лягають спать, то 
воно іде до нас. Коли сонце не сходить цілий день, то кажуть, що бог 
розгнівався на людей і приказав сонцю не сходить» (Е. К л о ч к о в а  
від бабусі 63 р. с. Ядлівки, Переясл. о. Полтавщина)1.

С о н ц е  — к у л я ,  д і ж а ,  в о г о н ь . «Одні кажуть, що сонце то є облич
чя панни, а инші — вогнева куля» (Петро О л і й н и к ,  с. Корюківка, 
Чернігівщина]) «Люди думають, що сонце кругле, як діжа1 2 і пере
качується по небі і світить по божі волі» (В. Г о н т а р ,  с. Каїтанів- 
ка, Тульчинська] окр[уга]). «Сонце селяни уявляють як огневу кулю, 
що її послав Господь для пользи миру» (А. П а щ е н к о , с. Голосків, 
Кам'янець-Поділь[ська] окр[уга]). «Сонце то купа вогню, яка все 
і всіх спалює, хто хоче підійти чи пирикинуть його» (С. Я. О п а н а - 
се н  к о , с. Підставки, Гельмязів[ий] р[айон] Черкаської] окр[уги])3. 
«Вірять, що сонце це є вогонь; бог палить в особливій пічі і носить цю 
піч» (Тр. К о т и к ,  с. Бушинка, Красн. р[айон] Вінн[ицької] о[круги]).

З цих переказів видко, що мітологема сонця в українських народніх 
віруваннях є мітологема божого й праведного4. Воно є добре, чисте 
й святе. Сонце є сонце правди, предмет шани й обожування. Воно 
визначається як розумна й досконала істота, що сповняє правиль
ну путь божу. Мітологема сонця набуває характеру етичної кате
горії, причому в сонці, природньому явищі, припускається вища 
моральна досконалість. Сонце л о г і з у є т ь с я ,  орозумлюється,

1 У великорусів: «Солнце — кругь блестящій, ночью уходить подъ землю». Рязанск[ая] 
іуб[ернія]. Этнографическое] Об[озреніе]. 1896, II—III, ст. 195. Цікаву спробу з'ясувати уяву 
«сонце-колесо» в світлі загальних проблем розвитку матеріяльної культури людства див.: 
L o e w e n t h a l .  Zur ErfindungsgeschichtedesPfluges, Z[eit]schr[ift] fur Ethn[ologie], B. 43.1916. 
Berlin, ст. 15-16; та E. H a h n . Pflugwirtschaft als Zeitbestimmung. Z[eit]schr[ift] fur Ethn[ologie], 
B. 47. 1915. Сонце, як коло: W . M a n n h a r d t ,  Wald- und Feldkulte. Berlin, 1875. В. І, ст. 519. 
В. II, ст. 110.

2 Пор. визначення сонця як діжі в загадках: «За лісом, за перелісом золота діжа горить» 
(Яцим.). «Ой за лісом, за пролісом золота діжа сходи» (Катерин.). «За лісами, за горами золота 
діжа кисне». Номис. Прислів'я, загадки... 1861, crop. 291. Загадки й колядки (див. О. Потебня. 
Обьясненія...) дають нам ще низку образів-визначень сонця, але ці образи остільки специфічні 
й своєрідні, що потрібують для аналізи особливих екскурсів; див. W. M a n n h a r d t .  Ant[ike] 
Wald- u[nd] F[eldkulte aus nordeuropaischer Uberlieferung erlautert], 1877, ст. 203. Пор. образ 
«сонце — розпалена піч» з образом у загадках: «сонце — червона комора».

3 У великорусів: «Солнце — огненный шаръ». Этнографическое] Об[озреніе]. 1896, 
2-3, ст. 195, Рязан. іуб. «Солнце — это огненный шаръ, пльївущій по небу». В. А. Баловъ. 
Очерки Пошехонья. ВЪровашя. Этнографическое] Об[озреніе]. 1901, IV, ст. 94.

4 Вплив школи, революції, нового матеріялістичного світогляду виразно позначивсь 
на поглядах середнього та молодшого поколінь. Для молоди це «глупістіка», як занотовує до
писувач Комісії Я. Олійник (Донбас). Гр. Бабій (Поділля), що занотував низку апокрифічних 
мотивів у переказах про сонце, різко відмежовує ці забобони старшого покоління від по
глядів науково-позитивістичних, що їх засвоїло з школи молодше покоління. Не одкидаємо 
думки використати цей матеріял дописувачів Комісії для спеціяльного нарису.
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раціоналізується, трактується як слово боже, не як явище природи, 
а як норма людського поводження, моральний зразок святости, що 
на нього людина повинна скеровувати себе, свої вчинки й свої думки. 
Центр уваги з сприйняття сонця як фізичного тіла переноситься на 
ідеологічні схеми; конкретний образ сонця перероблюється в умо
глядну й моральну ідею і згідно з тим проголошується ірреальність 
сонця: на сонце не можна дивитися, сонця не можна бачити.

Коли в сонці й підкреслюються моменти природні: сонце освітлює землю 
й сприяє плідності, то ці натуралістичні риси секундарні, опосеред
нені. Це власне добрість божа спричинюється до того, що сонце сві
тить і гріє, воно світить і гріє тільки через те, що воно є лице доброго 
Бога. Натуралістичний міт утрачає трохи чи не зовсім свої натура
лістичні, природні риси. Як первісне народне мистецтво не є натура
лістичне мистецтво, а витвір «замкнених форм», умовна стилізація, 
симбол, абстрактна канонічна схема1, — такий самий абстрактний, 
стилізований, симболічно-умовний характер має й «натуралістична 
мітологема сонця». У поданих далі віруваннях емпіричному уявлін- 
ню даного реального сонця протиставиться своєрідна ідея нового, 
иншого невидимого сонця. Натуралістичний сонячний міт набуває 
досить витончених і ускладнених форм. Природне поняття сонця 
як позитивно даної речи, як природнього явища перетворюється 
на свою протилежність, природне заперечується задля гіпотези 
надприроднього, стверджується негативізація природнього й ви
совується гадка про наявність своєрідної «переверненої» негативної 
природности, природности, що має в собі всі прикмети магізму, ча
рівної чинности.

Ці діялектичні суперечності, що їх у природніх явищах розкриває мітот- 
ворча свідомість, знищують певність в емпіричній дійсності реаль
них речей і тим самим розчищають ґрунт не тільки для визначення 
сонця як надприроднього поняття, але й для визнання вольової ма
гічної активности людини.

Найяскравіш виявився цей надприродній характер сонячної мітологе- 
ми в абсолютній забороні сонця (табу-сонце) і в припущенні того,

1 Народне мистецтво не стверджує об'єктивного значіння реальних предметів. Пред
мет у безпосередньому розумінні — людина, дерево, тварина, земля, вода, рослина, — як 
безпосередня почуттьово-речова даність, як дійсність, що її належить фіксувати емпіричним 
досвідом, заперечується. Речова природність деструктується, але, вносячи принцип ірреаліз- 
му в сприйняття світу, народне мистецтво зберегає натуралістичну обумовленість цього ір
реального. Це т. зв. первісне мистецтво поєднує відносну предметовість з відносною безпред- 
метовістю. Свідомо чи несвідомо воно намагається відмежувати свій мистецький об'єкт од 
реальної речи й обернути його в щось біологічно-неправдоподібне. Гієратична й замкнена 
усталеність форм, канонізована їхня викінченість оберегає митця від того, щоб порушувати 
засвоєне від традиції. Стверджене в каноні приймається як остаточне правило, дарма що 
воно суперечить повсякденному реальному досвідові.
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що існує невидиме сонце. Сонце є те, чого не можна споглядати. 
На нього не можна дивитися, про нього не можна балакати1. Уявлін- 
ня про «сонце» в народніх віруваннях поєднується з уявою «свЪта 
неприступнаго», причому виразно підкреслюється відмежованість 
сонця від людства й світу, його відокремлена забороненість. Сонце 
заборонене не тільки в тому розумінні, що перед лицем сонця не 
можна робити чогось нечистого, але й що дивитися, балакати, ба 
навіть гадати про нього не можна. Гуґо Куніке1 2 гадає, що різні міти, 
а особливо міти про сонце й місяць виникають з «Naturgrundlage», 
з спостережень над цими світилами. Це справедливо тільки щодо 
вихідного пункту: міт, легенда виникають з певного р е а л ь н о г о  
зерна, але дальше легендне, мітотворче опрацювання цього зерна 
може бути цілком антиреалістичне й ірреалістичне. Що на сонце не 
можна дивитися, — це реалістичний факт, емпіричне спостережен
ня, проте з цього реального спостереження розвинулося тверджен
ня ірреалістичне: про існування невидимого сонця. Визначення: 
«є сонце, що на його не можна дивитися» — двозначне й діялектич- 
не; у цьому, мовляв, натуралістичному твердженні є вже всі елемен
ти негативізації натуралістичного тлумачення. І тому в жаднім разі 
не можна зводити р о з в и н е н о г о  міту на початковий натуралізм, 
як це роблять Куніке, Фробеніус, як у нас робили були Афанасьев та 
Потебня.

Кажучи про риси ірреалізму й трансцендентизму в цьому метафізичному 
трактуванні сонячного міту, ми повинні сказати, що ідея невидимо
го сонця не є ідея д р у г о г о  сонця: нема двох сонць. Мітологічна 
свідомість зовсім не є дуалістична. В народніх віруваннях говориться 
не про два сонця, а про можливість видиме сонце бачити як неви
диме. «Сонце всіх спалює, хто хоче підійти». З того, що сонце святе, 
що про сонце людині не можна говорити, думати, дивитися на ньо
го, з цього роблять висновок, що бачити святе сонце належить не 
всім людям, а тільки святій, праведній людині. Цю думку виявлено 
в твердженні, що тільки праведна людина бачить, як «грає» сонце на 
Великдень та на Купайла (про це далі). Невидиме для инших людей 
стає видимим для праведного: бачити сонце, дивитися на сонце — 
привілей праведних; для инших це заборонено. Тільки чиста люди
на пізнає чисте сонце3.

1 Пор. казку про велетнів, що сміялися з сонця, і покам'яніли: Г. С т р и ж е в с к і й .  
Сб[орник] малор[оссийскіх] ск[азок], 1902. Кіевт>, № 1.

2 Zur Astralmythologie d[er] Nordamerikanischen Indianer. Intemat[ionales] Archiv f[ur] 
Ethnographies], Leiden, 1926, XXVII, 1-2, ct. 2.

3 На цьому прикладі видко, як конкретне уявління, що на сонце не можна дивитися, 
перетворюється кінець-кінцем в етичну категорію; натуралістичне спостереження ірреалізу- 
ється, стилізується згідно з певними нормами, вводиться в витриману й цільну систему. Тут
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— Як занотовує С. Я. О п а н а с е н к о  (с. Підставки Гельмязівськ[ого] р-ну 
на Черкащині), коли він «почав декого з старих людей на селі пи
тати про сонце, то кажуть: «що про його (сонце) гріх думать, не 
то балакать». — Лікар Ф. М. С е н г а л е в и ч  розповідає, що року 
1914-го в Боїуславі (Київщина) підчас затьмарення сонця, коли діти 
почали дивитися на сонце, старий дід суворо й рішуче заборонив їм 
це — «Не дивись, не дивись!» — «Чому?» — «Не можна й годі!» Дід 
примусив дітей опустити голову. — На Катеринославщині у свій час 
І. М а н ж у р а  записав таке повір'я: «Як сонце міниться (затмЁше), 
не можна на його дивитись: очі болітимуть» («Сказки, пословицы 
и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губернии 
И. И. Манжурой») Харьковъ. 1890, ст. 154). — «Солнце — это образъ 
славы Божіей; какъ на солнце нельзя смотреть, такъ нельзя греш
ному человеку видёть славы Божіей» (Ив. С а в ч е н к о .  Жив[ая] 
Ст[арина], 1906, в. II, ст. 106, Київщина).

У б і л о р у с і в :  «Люди не моїуть смотреть на солнце по своей греховной 
нечистотЬ» (Вязем. у. Смол, іуб.) Этн[ографичкое] Об[озреніе], 1896, 
И-Ш, ст. 195. Аналогічне вірування існує у в е л и к о р у с і в  Ор
ловської] іуб[ернії]: «Народъ в'Ьритъ..., что на солнце можеть 
смотреть свободно только праведникъ». (А. И. Ивановъ, ВЪр. крест. 
Орлов, іуб. Этн[ографичкое] Об[озреніе], 1900, кн. 4, ст. 112). У в і р 
м е н :  — «Солнце... вооружено пучкомъ иголокъ (лучи), которы
ми оно колетъ глаза тЪм, которые осмеливаются смотреть на него». 
(Ф. Джейрановъ, ВЄр[ованія] армянъ Елизавет[градской]. Губ[ерніи]. 
Этн[ографичкое] Об[озреніе], 1900, II, 169).

С о н ц е  п р а в е д н е .  «Солнце какъ бы обожается народомъ и считает
ся святымъ и праведнымъ» (Вінницький пов., П. Чубинський, I, 5). 
«Добрий день тобі, сонечко яснее. Ти святе, ти ясне-прекрасне, ти 
чисте, величне й поважне» (Заговір. Чубинський, І, ст. 93). «Сонце не 
їсть, не п'є і муки собі не чекає, а Бога боїться і путь його правиль
но сповняє» (І. Н. Д і г т я р і в ,  м. Березне на Чернігівщині). — «По 
всіх селах Шепетівської окр[уги] сонце шанують, як святе й правиль
не: а) «Щоб ти сонечка святого не бачив»; б) «Щоб ти так по правді 
сонце боже бачив» (М. П. С а в ч у к .  Шепетівка). — «Серед жінок 
(старих бабів) схоронилось шанування сонця, що видно з таких ви
разів: "Й сонечко праведне вже заходить", "Сонечко діток гріє, сирі
ток милує"... і т. и.» (А. Ш е н г е р  с. Пироги Кременчуцької окру
ги). — «У нашій місцевості люди шанують сонце і уважають за святе

ми можемо говорити про одночасове співіснування такого ланкового ряду: сонце — купа 
вогню; сонце боже, лице боже; про сонце гріх думати не то говорити. Від уявління «на сонце 
не можна дивитися» безпосередній перехід до уявління «сонця не можна бачити» й до етич
но-метафізичного коментування того природнього факту, що люди не можуть дивитися на 
сонце.
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і праведне» (Вас. Г о н т а р ,  с. Каїтанівка, Мястків[ський] р[айон], 
Тульчинська окр[уга]). — «А що сонце святе і праведне, то це повір'я 
мало не по всій моїй місцевості глибоко держиться в селянів, а нехай 
хто виразиться, що воно не святе, то іще вилають і назовуть того ли- 
ципірем» (А. Я в о р с ь к и й , с. Дубові Мехеренці, Козятин[ський] 
р[айон]). — «Сонце праведне» (Ст. Т р е м б о в и ц ь к и й ,  с. Нестер- 
варка, Тульчинська] окр[уга]).

— « С о н ц е  в и з н а ю т ь  за  щ о с ь  с в я т е .  На питання мої, чи шанують 
сонце як святе й праведне, селяни мені відповідали: «А вже-ж при
знають за сьвяте!» Коли я спитав одного селянина, з чого ж це видко, 
що люди шанують сонце як святе, він мені відповів так: «Коли сонце 
сходить, на його хрестяцца» (с. В'юнище). «Сонце стари люде при
знають за сьвяте. Це — сьвятиня», — так каже одна селянка з с. За- 
гребелля. Друга селянка оповідає:« Н а с т р е т е н і є  п р о т и  с о н -  
ц а ,  я к  с о н е ч к о  с х о д и т ь ,  набирают сьніїу, вносять у хату, 
и як сьніг ростане, то буде сьвята вода, "стретенська". Як гусі вихо
дять, дак бризькають цією водою. Ноді хто заболіє, то дають "стре- 
тенської" води, умивають, напоюють»1 * * * У. (Ю. О. В и н о г р а д с ь к и й .  
С. Загребелля, Сосницьк[ий] р[айон] Конотіпськ[а] окр[уга]. Від Ма
рії Прокоп[івни] Сиворакші, 85 р., з хут. Филоновки, Сосницьк[ий] 
р[айон], вдови хлібороба, кол[ишньої] кріпачки, неписьм[енної]). 

Уявління, що сонце відокремлене від гріховного людства й нечистого світу, 
уявління, що воно є чисте, святе й праведне, пов'язане з уявлінням 
божого як з поняттям відокремленого, чистого, святого й праведно
го. Згідно з цим у народніх віруваннях сонце трактується як прояв

1 Згідно з цим визначенням сонця як праведного й чистого, з уявлінням про сонце 
зв'язано низку заборон, табу. Для нечистої, грішної людини «заборонене» є саме сонце; пе
ред сонцем заборонено робити щось нечисте, заборонено повсякденну нечистоту. Зробити 
щось нечисте, це — заподіяти гріх проти сонця. «Гріх що-небудь соромливе робити, щоб 
сонце бачило: 1) полових зносин не можна робити при сонці, а коли що, то в будинку, або 
під деревом; 2) оправлятись — теж гріх, потрібно теж іти в затінок, а коли нема затінку (прим, 
у чистому полі і т. п.), то обертатись до сонця обличчям, а коли мочити, то до сонця спиною. 
Лаяти сонце — тяжкий гріх». (М. П. С а в ч у к . Жуків, Шепет[івська] окр[уга]). Таке саме віру
вання ми бачимо у гагаузів Бендерського повіту. В одній з казок є епізод «о томъ, что солнце,
возвратясь изъ своего обхода вечеромъ домой, плачетъ и жалуется матери на безстыдство 
деревенскихъ жителей. "При исполнєніи своих естественныхъ надобностей, говорить солн
це, они нисколько не стыдятся меня, выходя прямо на поле, тогда какъ городскіе жители 
делают это скрытно". Этотъ п о с л Єд н ій  эпизодъ гагаузы не только передають въ сказке, они
руководятся имъ и въ действительной жизни, искренно веря, что солнце можете стыдиться». 
В . А . М а ш к о в е .  ГагаузыБендерскагоуезда.Этнографическое]Об[озреніе], 1901 ,IV ,ст.53.
У великорусів: «Бранить солнце грешно». В. А. Б а л о в е .  Очерки Пошехонья. Верованья. 
Этнографическое] Об[озреніе], 1901, IV, ст. 94. У поляків: ніщо погане не повинно бути перед 
лицем сонця: «Убивши вужа, або ж иншого гада, треба його прикрити, щоб сонце не світило 
на нього, бо буде затьмарення». R. Z a w a l i r i s k i .  Przes^dy і zabobony. Zb[iorze] Wiad[omosci 
do Antropologii Krajowej]., t. XVI, 1892, ст. 255.
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божества; воно є образ божої слави, лице боже, всевидяще око боже, 
слово боже, дзеркало. З наказу божого воно сходить і заходить, ви
конує накази божі, з ласки божої воно світить і гріє: Бог посилає 
його. За народніми віруваннями воно є те, через що виявляється бо
жество1.

— «Ушицкій уЬздъ. Солнце есть отблескъ лица Божія, и потому то оно такь 
ярко; назначение его — освещать землю и давать плодородіе» (П. Ч у- 
б и н с к і й . Тр[уды этнографическо-статистической] эксп[едицш въ 
Западно-Русскій.край], I, 3). — «Винницкій уЬздъ. Солнце називають 
лицемъ Божшмъ» (Чубинскій. I. 5). — «Сонце — це обличчя Госпо
да. Господь-Бог ясний, праведний, він нас держить на своїм обличчі, 
а ми, грішні, не виконуємо його законів. Він скоро розгнівається на 
нас і скине з себе й ми покотимось у безодню, в пекло, де будем горіти 
вічно й будемо живі» (Ст. Т р е м б о в и ц ь к и й  від своєї бабусі с. Не- 
стерварка, Тульчинська] о[круга], Поділля) — «Сонце лицем божим 
називають, але це занадто старі, років по 80-90» ( П е т р о  О л і й н и к ,  
с. Корюківка, Чернігівщина]). — «Сонце вогняне світило; носить його 
слово Боже» (І. Н. Д і г т я р і в , м. Березне на Чернігівщині)1 2. — «Солн
це — это о б р а з ъ  с л а в ы  Б о ж і е й »  (Київщина, Ив. С а в ч е н 
ко ,  Жив[ая] Ст[арина], 1906, П, 106). Сонце то — "боже дзеркало". 
(Ibid.). — Холмская Русь... Солнце называють о к о м ъ  Б о ж і и м ъ , 
итакимьобразомъобъясняютьвсев'ЬдЬніеБожіе» (П.Ч у б и н с к і й .  
Тр[уды этнографическо-статистической] зксп[едиціи въ Западно- 
Русскій край], 1,3). «Селяни в моїй місцевості і то деякі уявляють собі, 
що сонце це б о ж е  о к о »  (А. Я в о р с ь к и й ,  с. Дубово-Мехеренці, 
Козятин[ський] р[айон] Поділля). — «Сонце то боже світило», «боже 
сонечко», що «ним править сам Бог» (С. Я. О п а н а с е н к о , с. Під
ставки, Гельмязів[ський] р[айон], Черкаська] окр[уга]). — «Про сон
це кажуть, що його посилає Бог. "Бог сьогодні послав нам сонечко", 
такий вираз чув я од людей, розпитуючи їх за сонце» (Ю. В и н о - 

Зг р а д с ь к и й .  СосницяКонот[ської] окр[ути]).
Сонце — частина справжнього неба. — «Литинскій уЬздъ. Солнце — этоотвер- 

стіе, сделанное въ облакЬ, через которое мы видимъ небо» (П. Ч у б и н 
с к і й .  Тр[уды этнографическо-статистической] эксп[едицш въ Запад- 
но-Русскій край], 1,3). — «Сонце вважають за маненьку частину справж
нього неба» (М. П. С а в ч у к . Шепетівка). — «Светила — отверстія въ

1 Сонце є боже й у бога, але само воно не є  бог. На цьому настоює Karl Beth: Magie 
u[nd] Religion. Leipzig, 1927, 2. Auflfosung]. Про це маємо й у К. Прейса: Die oberste Gottheit 
bei den Naturvolkem. Z[eit]schr[ift],fur Ethn[ologie], 1922 ,1 -5 , ст. 126-127. Пор. А. Афанасьева 
Позт[ическія] воззр[енія] [славянъ на природу], І, М., 1865, ст. 66.

2 «Солнце на неб-B поддерживается св. Духом» Тульская іуберния, Д. Н. Ушаковъ. М[а- 
териалы] по нар[одным] вВр[ованиям] в[е]л[и]к[о]р[уссовъ]. Этнографическое] Об[озреніе] 
1896, кн. 2-3 , ст. 195.
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небъ»  (В. Я с т р е б о в ъ .  Материалы] по этн[ографии] Новороссий
ского] кр[ая, собранные в Елисаветградском и Александрийском уез
дах Херсонской іубернии В. Н. Ястребовым] — Од[есса], 1894, ст. 3). 

Сонце є те, ч е р е з  що  Бог дивиться на світ. Тому поруч визначення сон
ця як «ока божого» воно зветься також «віконцем божим». «Сонце — 
боже віконце». В. В. И в а н о в ъ .  Ж[изнь] и т[ворчест]во крестьянь 
Харьк[овской] іуб[ерніи], X. 1898, т. І, стор. 461. Сонце — боже вікон
це також у дитячих приказках.

Сонце є посланець божий (=аууєАод); воно є янгольське: янголи керують 
сонцем, ведуть його небом; воно є як свіча, що її носять янголи, як 
янгольське сяйво. Як посланець, як посередник між Богом і світом, 
воно стежить за людьми (порівняй попереднє визначення сонця як 
ока) і розповідає Богові все, що бачило.

«О солнц'В существуеть... понятіе..., что это громадная свЪча, носимая анге
лами для осв'Ьщенія земли» (Вінницький повіт, П. Ч у б и н с ь к и й .  
Тр[уды этнографическо-статистической] эксп[едищи въ Западно- 
Русскій край], 1872, т. I, ст. 4).

«Сонце уявляють у нас таким способом, що вроді то це янгол взяв свічку 
і несе уздовж раю і аж до пекла, і там розглядає грішників; це в по
лудень, як то сонце, кажуть, стоїть на місці* 1, то це янгол стоїть біля 
пекла і розглядає грішників. Далі іде, вже поспішає до Бога роз
повісти йому, що він бачив. Це як сонце над вечір і хутко заходи, 
то це він поспішає так». Г. Б а б і й .  С. Давидківці. Бахматівс[ький] 
р[айон] Проскурів[ська] окр[уга]. «Сонцем заправля архангел Гав- 
риїл» (Катеринославщина. И. И. М а н ж у р а .  Сказки, [пословицы 
и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губернии 
И. И. Манжурой]. Харьковъ, 1890, ст. 154). «На Великдень... на сон
ці видні янголи» (І. Н. Д і г т я р і в ,  м. Березне на Чернігівщині). 
«Є повір'я, що сонцем управля архангел Михаїл» ( Л і д а  Х а н ч и -  
н а . Село Олександрівка). «Ангель литить до Бога розповісти, що 
бачив за цілу ніч. І це його крило так сіяє на весь світ. В полудень він 
одпочиває, бо дуже поспішав та утомився. Вже під вечір, то прямо 
біжить до Бога» (Г. Б а б і й ,  с. Давидківці, Бахм[атівський] р[айон], 
Проск[урівська] о[круга]).

Уявління про сонце як «чисте» знайшло собі вираз у протиставленні його 
«нечистим». «Нечисті» не витримують «чистого». «Темні» гинуть 
од «світлого». «Святе» знищує «злих». Антитеза «сонця» й «чортів» 
дуже характеристична для аналізи мітологеми сонця як своєрідно
го тематичного розвитку мітологеми «доброго й чистого». У межах

1 Порів. повір'я, занотоване в Чубинського: «Сонечко в полудень не йде по небі, а тро
хи спочиває; під вечір іде зовсім на спочивання» (Старокостянт[инівський] пов[іт], П. Ч у 
б и н с ь к и й .  Тр[уды этнографическо-статистической] зксп[едиціи вь Западно-Русскій край],
І, ст. 3).
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цього протиставлення витворилося уявління про те, що сонце це 
блиск меча, яким Бог загрожує й знищує нечистих1.

«Чорти сонця бояться, як святого й страшенного для них. — Якби чорти 
перед ранком не ховались, то днем не тільки вони були б нестраш
ні чоловікові, а й чоловік з чортом тоді міг би зробити, що захоче» 
(С. с. Зубовщина, Мирутин, Ганноп[ольський] р[айон], Шепет[івська] 
ок[руга], М. П. С а в ч у к ). «Ще сонця бояться відьми, але на Івана 
Купала вони його вже не так бояться — воно тоді до них більш ми
лосердне, бо в цей день відьми не до півнів, а до самого сходу гу
ляють, а то часом і в день можуть перекинутись тварюкою й бігти» 
(Запис М. П. С а в ч у к а .  Шепетівка). «Сонце уявляють у нас таким 
способом, що Бог зганяє чортів з раю, що понаскакувало за цілу ніч. 
І це його меч так сіяє» (Г. Б а б і й .  С. Давидківці, Бахм[атівський] 
р[айон] Проскур[івської] о[круги])1 2.

Погляд, що сонце знищує нечистих, поєднується з доволі поширеним 
віруванням, що сонце підіймають демони, за одними записами, 
добрі (янголи), ба навіть і сам Бог, за иншими лихі (чорти), причому, 
коли чорти викочують сонце, то воно спалює їх.

«Сонце не само сходить, а його піднімають якісь велетні на своїх крилах. 
Вони дихають на сонце й воно стає теплим і посилає своє тепло 
скрізь. Велетні це ангели божі» (Ст. Т р е м б о в е ц ь к и й ,  від бабусі 
з с. Нестерварки, Тульчинської] о[круги], Поділля). — «Кажуть, що 
сонце носить на плечах кріпак Сімсон». (А. Я в о р с ь к и й , с. Дубо- 
во-Мехеренці, Козятин[ський] р[айон]). — «Коли Бог іде після сні
данку подивитися на землю та полюбуватися, то він бере з собою 
сонце і йде весь час під гору і тягне його. Згори сонце котиться і Бог 
вертається кругом землі до своєї хати, звідкіля він вийшов» (Подав 
А. П а ш к і в с ь к и й ,  Біла Церква)3. «Щоб чорти не множилися, Бог 
насилає на них сонце. Чорти збираються завсіди на величезній ска
лі і сюди надходить сонце: та дуже їх пиче; вони не можуть витри
мати, схоплюють на дрючки і несуть його поза хмару, аж у другий 
кінець, тобто на схід. Коли чорти принисуть до сходу, вони його

1 Цікаве вірування знаходимо в Zb[iorze] Wiad[omosci do Antropologii Krajowej]. 1878, 
II (Lud ziemi Dobryriskiej): «чорт теж хтів зробити сонце, але не міг; проте вкрав кавалок сонця, 
з якого й утворив місяць» (№ 18, ст. 126).

2 «Всяка нечисть: чорти, вампіри, відьми бояться сонця і всього, що нагадує про його 
наближення. Наприклад, вампір, коли не встигне сховатись під землю до півнів і почує куку
рікання півня, — тріскається і розходиться в повітрі димом. Чорти теж не сміють показатись 
при світлі сонця і навіть місяця, бо люди побачать, хоч не їх самих, а тіні від їх постатів, і тоді 
вони (чорти) не можуть зробити людям шкоди» (Записи С. І. Ц в е т к а  в болгарських коло
ніях Миколаїв[кої] окр[уги]).

3 Пор. переказ про «благочестивого чоловіка», що «ізпущає сонце на воду, як сонце 
спадає на вечір, а рано зводить на гору». «М[а]л[о]р[усские] нар[одные] пред[ания и пове
рья]» М. Драгоманова, Юевъ, 1876, ст. 261.
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підкидають і воно йде по небу» (Зап[исав] Тр. К о т и к ,  с. Бугшин- 
ка, Красн. р[айон], Вінн[ицької] о[круги]). — «Пройдя подъ землею, 
солнце снова является къ намъ, но выйти оттуда своею силою оно 
не можегь, а выкатываютъ его черти, которыхъ оно своимъ жаромъ, 
за каждымъ выходомъ, сожигаетъ большое число» (Вінницький по
віт). — «Солнце обитаетъ въ моряхъ и оттуда восходить. При восходЪ 
его безчисленное множество чертей поднимаютъ его шестами, такъ 
какъ они въ ночное время въ моряхъ и въ рЪкахъ не моїуть жить по 
случаю нахожденія въ нихъ солнца» (Житомирський повіт) (П. Ч у - 
б и н с ь к и й .  Тр[уды этнографическо-статистической] эксп[едицш 
въ Западно-Русскій край], I, 4, 7)1. «— Старі люди кажуть, що коли 
буває хмарно, то це є ознакою того, що чорти захотіли полюбова- 
тися сонцем, щоб сонце нагріло їхнє життя, а тому й не викочують. 
Це буває в чортів занадто рідко». «Ті, які уявляють сонце як вогне
ву кулю, кажуть, що сонце котиться завдяки толчку чортів» ( П е 
т р о  О л і й н и к ,  с. Корюківка на Чернігівщині). — «Якумиватися, 
то не можна тріпати мокрими руками, щоби не бризкали крапки 
з рук, бо з тих крапок поробляться чорти, котрі будуть котити сонце 
до гори. Як бризнути ще другий раз, тоді знов будуть чорти і вони 
можуть завести між собою сварку, бо і одні схотять і другі котити 
сонце і з цього може виникнути бійка; а за тією бійкою за сонце всі 
забудуть, то воно може упасти і завалити світ, і всі люди пропадуть. 
Тому це робити, тріпати мокрими руками — гріх» (М. Р я б и й ,  село 
Кукавка Могилівськ[ої] окр[ути])1 2.

1 Надзвичайно своєрідна наївна контамінація двох світоглядів в оповіданні, записано
му від малого хлопчика. У цьому оповіданні зберегається уявління про те, що обрій замкнено 
між двома сусідніми селами (Залізна на сході та Горлівка на заході), що сонце є  людина, що 
його підіймають на небо, але на місце колишніх «чортів» сонце підіймають уже на «єропла- 
нах». «Коли сонце сходить, то його піднімають на Горловці єропланами і везуть по небі ці
лий день. Вечером єроплан сідає за слободою (Залізна), а сонце котять до хлівця, — це почи
нає вечоріть, а потім зачиняють двері — ніч. Бува так, коли дверці не щільні — показуються 
стовпи на небі. В дванацять часов сонце автонобільом везуть поз Андріївку вп'ять на Горлівку, 
щоб летіть на небо єропланом». (Зап[исав] М. І. К о в а л ь од учня 1-ої групи Андріївської 
школи П е т р а  Х у д о л і я ,  селянина с. Андріївки, Горлів[ський] р[айон], Артемів[ська] 
о[круга], Донбас).

2 Пор. цей запис з опублікованим у Чубинського: «Ушицкій у£зд... Когда солнце под
ходить къ востоку, то, по Божьему повел'Ьнію, подымають его тысяча чертей, "шатанов", при 
чемъ солнце совершенно обжигаетъ ихъ, посл’В чего они купаются въ рЁкЁ, оставаясь едва 
живы и махая руками — пропадають; а изъ той тысячи капель, который отряхиваютъ съ се
бя черти, опять рождается тысяча чертей, которые такъ же подымають солнце, опять обжи
гаются, купаются, рождаются и т. д. Поэтому неблагоразумно поступають тё люди, которые, 
умываясь, встряхиваюгь руками, ибо сколько упадетъ капель, столько родится чертей» (I, 
ст. 11). Вірування, що чорти повстають з крапель див. Вол[одимир] Гнатюк. Етнографічні] 
матеріали] з угорської] Руси. І. Легенди і новелї. Львів, 1897, Етнографічний] Зб[ірник], III, 
ст. 3-4, № 2.
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Тлумачення сонця, з одного боку, як етичної категорії (сонце — добро, 
сонце — правда), а з другого боку, як посередника між божеством 
і людством, що через нього божество входить у стосунки з люд
ством, таке тлумачення висовувало на перший план антропомор
фічний принцип. Оскільки сонце безпосередньо зв'язане з люд
ством, остільки можна говорити про антропоморфізацію сонячно
го уявління. У народніх віруваннях уявління про сонце зв'язується 
якнайщільніше з уявлінням про людину, цей зв'язок набуває рис 
особливої конкретности і думка про те, що сонце причетне до цьо
го світу, знаходить собі вияв у низці мітологічних переказів. Як ми 
були зазначили вище, згідно з народніми віруваннями, тільки пра
ведна людина бачить і пізнає сонце; звідсіля аналогічний погляд 
і щодо сонця: сонце й собі одкриває лице своє перед праведним 
і закривається, ховається перед грішним. Грішити це «оскверняти» 
чисте сонце. Гріх то є скверна перед сонцем; сонце затьмарюється 
від нечистоти людської й людських гріхів. Наведімо кілька перека
зів, де оповідається, як сонце реагує на життя праведних та грішних 
людей.

Як вірування, поширене по всіх селах Ш е п е т і в [ с ь к о ї ]  о к р [ у г и ] .  
М. П. С а в ч у к  подає такі відомості: «Сонце вважають за розумну 
істоту. Коли вночі трапився великий злочин, то цілий день сонце не 
виглядатиме з-за хмари (про злочини для сонця найбільше розказує 
місяць — брат сонця)1. Коли вмре грішна людина, то в день її похо
рону сонця не буде видко, і погода буде погана, а коли вмре людина 
спасена, то сонечко світитиме ясно, і буде гарна погода; навіть коли 
до того затяглася погана погода на довгий день, то в день смерти 
спасеної людини мусить вияснитись і сонце покажеться принаймні 
в час похорон» (М. П. С а в ч у к .  Шепетівка. Окр[ужна] інспекція] 
нар[одної] освіти). «Подольская іуб[ернія]. Затменія солнца и луны 
народъ понимаетъ двояко: оть того, что эти светила закрываются 
отъ нась нашими грехами, или же, олицетворяя въ солнцЪ и лунЁ 
мужчину и женщину, утверждаютъ, что они закрываютъ глаза рука
ми, чтобы не видЪть нашихъ грЪховъ. (Чуб[инський], 1 ,14). «Солнце 
то "Боже дзеркало", въ которомъ Богъ видитъ, что дВлается на землЁ 
днемъ. Для того Богъ и выставляетъ на день это круглое зеркало, чтобы 
видЪть в с ё  дЁла человЪчеооя, которыя въ течете цЪлаго дня отража
ются въ этомъ небесномъ зеркал'В. Затменіе солнца бываетъ, когда 
Господь приказываешь пообчистить это зеркало, осквернившееся

д Порівняймо великоруський переказ з Рязанщини. «Солнце и луна сходятся передь 
разсвЁтомъ: луна разсказываегь солнцу, каьсь прошла ночь; если хорошо — солнце радуется 
и день ясный, иначе солнце печалится — и днемъ облачно». Д.  Ушаковъ. Материалы] по 
нар[одным] вЁр[ованиям] в[е]л[и]к[о]р[уссовъ]. Этнографическое] Об[озреніе], 1896, П-Ш, 
ст. 195.
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черезъ отраженіе въ немъ скверныхъ дЪлъ челов'Ьческихъ. Про за- 
тменіе солнца простолюдины такь и выражаются "перечищаецьця 
сонце"» ( И в а н ъ  С а в ч е н к о .  Міросоз[наніе]. простол[юдиновъ]- 
малороссовъ. Жив[ая] Ст[арина], 1906, в. II, ст. 106, Київщина)1.

Такий зв'язок уявління про сонце з катартичними уявліннями (ідеєю чи
стоти й очищення) повинен був на ґрунті магічного світогляду обу
мовити виникнення певного циклу магічно-катартичних сонячних 
уявлінь. Для людини магічного світогляду сонце, як чисте, є не тіль
ки вища й ідеальна абстрактна норма людського поводження, а пе
редусім і в першу черіу конкретний засіб здійснити, ствердити свою 
чистоту. Сонце є засіб очищення. Через сонце людина здійснює свою 
очищеність. Звідсіля роля сонця в магічних затворах і замовленнях. 

Підкреслюючи катартичне й магічне значіння сонця, як фактору очищен
ня й чарівної сили, ми утримуємось від астрономічних концепцій. 
Астральний міт у тих рамцях, що їх ми зазначили, не є ані астро
номічний, ані астрологічний міт. Не можна, розуміється, одкидати 
елементів астрологізму в астральному міті, але те, що дають Древе 
і Фріз, це зловживання астрологічними тлумаченнями: у них всенька 
грецька й юдейська мітологія це — астрологічний міт: А . D r e w s .  
Der Stemhimmel in d[er] Dicht[ung] u[nd] Relfigion] d[er] altfen] Vol- 
ker u[nd] d[es] Christ[entums. Eine Einfiihrung in die Astralmytholo- 
gie]. Jena, 1923; C a r l  F r i e s .  D[ie] gr[iechischen] Cotteru[nd] Heroen 
vom astral-myth[ologischen] Standpunkt [aus betrachtet]. Berlin. Ціл
ком фантастична спроба проф. І. М е н р а д а  дати «зодіякальне»

. тлумачення Одисеєвих мандрівок, а самого Одисея як сонячного 
бога (D[er] Urmythus d[er] Odyssee [und seine dichterische Emeuerung 
des Sonnengottes Erdenfahrt]. Miinchen. 1910).

Зв'язок уявління про «сонце» з уявлінням про «чисте», «святе» й «правед
не» найяскравіш висловлюється в затворах і замовленнях. Коли 
треба «очистити» людину, то примовляють до сонця, світа. У ціка
вій «примівці від усякої слабости», записаній у Залучу над Збручем, 
ми знаходимо таке-от примовляння до «світа». В основі зазначеної 
«примівки» лежить п о р і в н я н н я  з «світом ясним». «Як нам Гос
подь Бог дали сьвіт ясний, красний, милий, любий, веселий», так 
і знахарка має «ту особу очистити, оборонити від усего злого, від

1 Це вірування, що сонце радіє, коли бачить праведну людину, і затьмарюється, 
бачивши гріх, входить, як складовий елемент, у казки, де оповідається про подорож  
людини до сонця. У цих казках запитання, чому сонце «весело сходи і весело на- полудинь, 
а смутно заходи», стає за prima movens сюжетного побудування даної казки: герой їде до 
сонця спеціяльно, щоб за це довідатись. «Льуде рано фальат сьвіт, йак сонце сходи, кожен 
сьа умийи і ученаш уогори і дьакуйи Богові, шо переночувау, — то я, — відповідає сонце,— 
льудям весело сьвічу рано». ( О с и п  Р о з д о л ь с ь к и й .  Гал[ицькі] нар[одні] казки. Львів. 
1899. Етнографічний] зб[ірник]. VII, ст. 126, № 62).
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неочищености, від недуги тяжкої, лихої, нещасної»1. Порівняння 
з «ясним світом» за типовою для заговорів порівняною формулою 
«як-так» використовується для протиставлення «душ очищених, 
ушанованих, пану Боїу відданих» «душі неочищеній, неушанованій, 
пану Богу не відданій, нечистому записаній».

Магічна практика заговорів використовує образ «сонячної чистоти», щоб 
ствердити сонячну якість людини. Людина повинна бути така як 
сонце: ідея уподібнення сонцю лежить в основі тих двох заговорів, 
що ми їх знаходимо в «Трудахь» Чубинського. «Треба вийти в ран
ці, чуть стане сонце сходить і тоді, як не буде хмарно на дворі, стать 
перед сонцем і казать: — "Добрий день тобі, сонечко яснеє. Ти святе, 
ти ясне-прекрасне; ти чисте, величне й поважне; ти освіщаєш гори 
і долини і високії могили, — освіти мене, рабу божу перед панами, 
перед попами, перед царями, перед усіїм миром християнським: 
добротою, красотою, любощами й милощами; щоб не було ні лю- 
бішої, ні милішої од раби божої нарожденої, хрещеної, молитв'яної 
N. Я к е  ти  я с н е ,  в е л и ч н е ,  п р е к р а с н е ,  щ о б  і я т а к а  
б у л а  ясна, велична, прекрасна перед усім миром християнським 
на віки віків амінь"»1 2. Аналогічне побажання бути такою як сонце, 
висловлене в заговорі з Проскурівського повіту: «Сонечко ясне, крас
не, освічаєш гори, долини, освіти моє личко, щоби моє личко було 
ясне-красне, як сонечко»3.

1 «Примівка від усякої слабости». (В Залучу над Збручем записав Л. П о р у б а л ь -  
с ь к и й ).  Етнографічний збірник, т. V. У Львові, 1898, crop. 98-105. У великорусів: «Б*Ьлый 
св'Вть красно солнышко дожидается, радуется и веселится. Такъ меня, рабу такую-то, до
жидался, радовался и веселился». И. П. С а х а р о в ъ .  Сказ[ки] р[усскаго] нар[ода]. Р[усскія] 
нар[однія] игры, загадки, присловья... СПБ. 1885, ст. 73. Пор. також аналогічні заговори 
XVII в., Б у с л а е в ъ  Ист[річеская] Хрестоматія]. 1853 та XVIII в., Изв^сгія] Ак[адеміи]. 1902. 
4.253  з Вологди, наведені в Мансікки. Uber russ[ische] Zauberformeln [mit Beriicksichtigung der 
Blut- und Verrenkungssegen]. Helsinsgfors, 1909, ст. 130. Окрім групи заговорів типу «quomodo 
sol», «...як сонце...» (Мансркка], ст. 94), треба вказати на групу українських заговорів, де 
той, що замовляє, «освіщає себе сонцем» або ж, ідучи на суд, підперезує себе сонцем, див. 
V. M a n s i k k a ,  op. cit, ст. 150,152. Як зазначає Мансікка, «одягання в сонячне світло трапля
ється в заговорах проти ворогів» (153). Цікаві латинські, черемиські й вотяцькі паралелі до 
quomodo формул у любовних заговорах наводить М[ансікка] на ст. 503-4.

2 Канівський повіт. П. П. Ч у б и н с к і й .  Труды этнографическо-статистической 
зкспедиціи вь Западно-Русскій край. Т. І, СПБ., 1872, crop. 93. Звертаємо увагу на зворіт і на 
те значіння, що надається тут дієслову о с в і т и т и :  «Ти освіщаєш..., — о с в і т и  мене. . . д о 
б р о т о ю ,  красотою, любощами»... Сонце «освіщає» людину добротою й вродою. Цитовано 
у Ф. Волкова*, «Укр[аинскій] народъ [въ его прошломъ и настоящемъ]», т. II, crop. 612. Світи
ти в значінні освятити.

3 Ibid. За віруваннями в білорусів, коли бачити ві сні сонце, то це бог освячує лю
дину. «Солнце видЬть — хорошо; восходъ солнца — дуже хорошо: осв^щаець цябе Гос
подь. Е. Р о м а н о в ъ .  Опытъ БЪлор^сскаго] нар[однаго] снотолкователя. Зтн[ографі- 
ческое] ОбІрбозр'Вніе], 1889, кн. ПІ, ст. 57. Пор. Е. Л я  ц к і й .  Мат[еріальі] для нар[одныхъ] 
снотолк[ованій] Минск[аго] г. Зтн[ографіческое] Обірзр-Ьніе], 1898, № 1, ст. 141.
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Ці заговори й їхню магічну практику треба мати на увазі, коли ми обмір
ковуємо процес антропоморфізації солярного уявління1. У загово
рах надзвичайно виразно підкреслено певність народу, що людина 
може перетворитися в сонце, уподобитися йому, бути така як сон
це, здійснити в собі сонячну природу. Магічна практика заговорів 
стверджує магічну ідею «людинй-сонця»1 2. Заговори надають соляр
ному мітові значіння практичного чинника, вносять у нього прин
цип магічного натуралізму. Звідсіля недалеко й до розвитку пере
казів про таке магічне обернення людини в сонце і про солярне, со
нячне походження людини.

Народні вірування кажуть про астрально-солярне походження людини. 
У поданому далі переказі з Гуцульщини ми маємо твердження про 
«сонячну» природу людини: доля людини зв'язується з уявлінням 
про сонце. Життя людини, її народження й смерть — то відхід од 
сонця й поворіт до сонця. Всеньке життя людське то змагання повер
нутися до свого початкового джерела, з'єднатися знов з сонцем: на
родитися — відірватися од сонця, вмерти — повернутися до сонця. 
«Сонце було зразу дуже велике; від коли люде настали, від того часу 
воно зменшувало ся, бо як лише чоловік народить ся, то в і д р и в а є  
ся кусень с о н ц я , з якого повстає зьвізда, а як чоловік умирає, то єго 
зьвізда гасне й паде; часом паде багато зьвізд, се показує, що є десь 
на сьвітї великий помір. Коли померлий був п р а в е д н и й  чоло
вік, то зьвізда в е р т а є  д о  с о н ц я ,  а як нї, то паде у сьвіт. Із та
ких зьвізд, що гаснуть, як умирає неправедний чоловік, і падуть, н е 
в е р т а ю ч и  д о  с о н ц я ,  повстає місяць»3.

1 «Мнё кажется, основную форму заговора лучше определить такъ: это — словесное 
изображеніе сравненія даннаго или нарочно произведеннаго явленія съ желанными, 
имеющее целью произвести это последнее». А. Потебня. Малор[оссийская] нар[одная] 
песня, по списку XVI в. Відб[иток] з «Филологическихъ Записокъ», Воронеже, 1877, crop. 21. 
Причому «действіе, сопровождающее заговоре, представляете простейшую форму ч а р е »  
(Ib[id]., ст. 23). Подаючи цю цитату з Потебні, де яскраво зазначено чарівний природній 
характер заговорів, ми хочемо підкреслити натуралістичний магізм ідеї уподібнення сонцеві 
в заговорах: жінка чи дівчина справді хоче «облещись в сонце». Віра, що це справді може 
статися, ідея реальности цього «преображенія», свідчать за те, що внаслідок заперечення 
реальности, позитивно даної, витворилося уявління про иншу магічну обернену реальність, 
що згідно з нею між сонцем і людиною можна поставити знак рівности. Позитивно уявлену 
річ знецінено й відкинено; натомість висунуто ідею переверненої речи, думку про те, що 
людина може магічно «преобразитися».

2 Про те, що існує вірування, начебто магічна сила людини зміцнюється підо впливом 
сонця, — пише Р. А. Е г d 1 a n d . Die Marshall-Insulaner Leben u[nd] Sitte, Sinn u[nd] Religion 
eines Siidsee-Volkes. Munster. 1914, ст. 332. Ethnol[ogische] Bibl[iothek] Anthropos, В. II, H. 1.

3 В о л о д и м и р  Ш у х е в и ч .  Гуцулыцина, IV часть. Матеріяли до українсько-руської 
етнольогії, т. VII, Львів, 1904, crop. 4. Пор.: « З в ё з д ы  — праведники, сколько з в ё з д ъ  — столько 
и святыхъ» Зт[нографіческое] Об[озр'Ьніе] 1896, П-Ш, ст. 195. Вяз. у., Смол. іуб. «Луцкій уздъ. 
З в ё з д ы  — "діти сонця", неразрывно связанныя съ человЁкомъ». Житомирскій уЬздъ. « З в ё з д ы
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Думка про сонячну природу людини набуває е т и ч н о г о  характеру: тіль
ки п р а в е д н и й  вертається до сонця; грішні «падуть, не вертаючи 
до сонця». Етичне уявління про праведність зв'язується нерозривно 
з уявлінням про сонце: праведні люди це люди, що ствердили свою 
«початкову сонячність». Ідея про «людину, що є як сонце»? то й єсть 
етична ідея «праведности».

Магічна практика заговорів, магічних обрядів та формул доводить, що 
оповідання за людину, котра подорожує до сонця й стає сонцем, 
повинні були мати конкретне магічно-натуралістичне тлумачення 
й значіння. Звідсіля й висновок: людина, що за живоття робилася сон
цем, стверджувала свою сонячність, що призвичаїлася уподібнювати
ся сонцеві, вона так само й після смерти з'єднується з сонцем, повер
тається до сонця. Оскільки ж до того магічна ідея уподібнення сонцеві 
має етичний характер, мова мовиться про уподібнення праведному 
сонцеві, то на цьому ґрунті з'являється гадка, що людина, яка в цьому 
світі досягла праведности, як-от праведне є сонце, після смерти по
вертається до сонця. Припущення «сонячної, праведної смерти», що 
нею вмирає людина, можливе для людини, яка ще за живоття при
звичаїлася культивувати сонячну праведність. У цій солярній кон
цепції смерти, візій, праведности, де всі ці поняття щільно між со
бою пов'язані, ідея праведної смерти є разом з тим ідея про солярну 
смерть: смерть праведної людини є сонячна смерть, поворіт до сонця. 

Вірування, що людина може обертатися в сонце, засвоювати сонячні при
кмети, це вірування, що в заговорах і катартиці («чистий, як чисте 
сонце») обмежується сферою індивідуальною, переноситься так 
само і в сферу ширших загально-людських і космологічних віру
вань. Уявління індивідуалістичне «людина, як сонце» передбачає, 
що є протилежне космічне уявління: «сонце, як людина»1. Коли 
доля людини космічна, сонячна, коли в солярній, сонячній рецеп
ції доля людини проектується в глибини космічної світобудівлі, то, 
очевидячки, цілком послідовно повинно було з'явитися аналогічне 
уявління про людську природу космічних явищ. Від космологічного 
антропоморфізму, що знайшов собі вираз у трактуванні людської 
природи як солярної («кусень сонця», див. вище), послідовний пе
рехід і до антропоморфічної космології, що згідно з нею сонце ото
тожнюється з людиною: сонце є чоловік або ж жінка, панна, тощо* 1 2.

одни считають дЪтьми солнца, другіе — душами умершихъ». Ч у б [ и н с к і й ] .  Тр[уды] экс- 
п[едиціи], 1 ,14.

1 Про мотив «людина-сонце» згадує К. Th. Preuss: D[er] oberste Gottheit d[er] Naturvol- 
ker, Z[eit]schr[ift] fur Ethnol[ogie], 1925 ,1-5 , ct. 127.

2 Див. Чубинського: «Новогр[ад]-Вол[ьінскій] у[Ъздъ]... Солнце олицетворяется въ 
видЪ женщины» (I. 3). Про мітологему «сонце-дівчина» див. Н. И. К о р о б к а :  «Чудесное 
дерево и вЪщая птица» (Жив[ая] Ст[арина], 1910, в. IV, ст. 301-2). «Старі й середнього віку
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Ідея про уподібнення людини сонцеві, геліоморфічне уявління про 
«людину-сонце», з'являючися на ґрунті магічної практики заговорів, 
неминуче провадить до припущення антропоморфічного уявління 
«сонце — то є людина».

Народня космологія антропологічна; макрокосм у народніх віруваннях 
трактують як мікрокосм (див. ст. 113), сонце тлумачать як живу істо
ту* 1. На цьому припущенні, на ототожненні людини й сонця збудо
вано і магічну практику заговорних формул, і фабульний розвиток

люди кажуть, що сонце це є голова однієї панни і коли вона дише, то цим нагріває повітря 
і нашу землю. Хто уявляв сонце як обличчя панни, той каже, що воно ходить ногами чоловіка, 
якого проковтнуло. К а з к а .  Жив на світі один чоловік. Цей чоловік харчувався тільки тим, 
що піймає рибку, чи застрелить зайця, а може й утку. Полюванням він займався через те, 
що ні з чого було жить; не мав на землі нічогісінько, крім рушниці. Один раз пішов він по
лювати на зайців; пішов дак ще було темно. Ходив по зарослях, по болотах, а потім вийшов 
на поле. Тільки вийшов, зараз почала викочуватись п а н н а  -сонце. Вперше вона гріла слабо, 
а як тільки подніматись, то рот ставав більшим і більшим і накінець так розкрила, що не 
видно носа, ні очей, ні ушей. В цей мент чоловік-охотник стояв коло тої панни-сонця. І вона, 
розкриваючи свій рот, торкнулася чоловіка, а щоб він не мешав, вона взяла да й заховала до 
свого величезного рота». (Записав од баби, коли вона розказувала свойому онукові, П е т р о
0  л і й н и к , с. Корюківка на Чернігівщині).

Уявління про сонце-дівчину у вірмен (Ф. Е. Джейрановъ. В'Ьр[ованія] армянь Ели- 
завет[градской]. Губ[ерніи]. Этнографическое] Обоз[реніе], 1900, № 2, ст. 169); у гагаузів: 
«гюн-ана, ай-боба», сонце-мати, місяць-батько, А. М о ш к о в ъ .  Гагаузы Бендер[скаго] у[Ъз- 
да]. Этнографическое] Об[озреніе], 1901, IV, ст. 53. У німців: Сонце шанують як Frau Sonne
1 раніш означали, як «радісну, любу, милу жінку-сонце». A. W u t t k e ,  [Е. Н. Meyer] D[er] 
deutsche Volksaberglaube d[er] Gegenwart. 4 Aufl[osung], Leipzig, 1925, ст. 13. У великоруській 
поезії, див. В л . К а р п о в ъ .  Техн[ическія] пріемьі т[ворчест]ва въ великорусской] поззіи. 
Этнографическое] Об[озреніе], 1898, № 3; білорусів: М. Д о в н а р т > - З а п о л ь с к і й :  ИзстЬ- 
д[ованія] и статьи, т. І, Кіевт», 1909. «Солнышко и м ісяць въ бЪлор[усской] свадеб[ной] поззіи», 
ст. 346-352. Див. А ф а н а с ь е в ъ .  Позт[ическія] воззр[енія славянь на природу]. 1 ,1865, ст. 71.

1 Уявління про «сонце-людину» то загально поширене уявління. «Солнце въ сказкахъ 
г а г а у з о в ъ  представляется живымъ существомъ, мужчиной, имЪющимъ отца мать. 
Въ одной изъ сказокъ его .носить ежедневно по свЪту на рукахъ работникъ солнцева отца: 
завтракъ работнику приносить св. Илья, а обЪдъ св. Петръ. При этомъ предполагается три 
пути, по которымъ ходить работникъ: чЪмъ выше онъ идетъ, тЬмъ солнце слабее грЪетъ, 
а по самому нижнему пути сжигаетъ всВ сады и изсушаеть колодцы». В. А. М о ш к о в ъ .  
Гагаузы Бендерскаго урьзда]. Этнографическое] Об[озреніе]. 1901, IV, 53. «Сонце й місяць 
уважаються за живі істоти, що мають родичів». S t .  C i c z e w s k i .  Lud rol[niczo]-gorn[y] 
z okolic Slawkowa w pow[iatie] Olkuskim. Zb[iorze] Wiad[omosci do Antropologii Krajowej]. Kra
kow. 1887, t. XI, ст. 3. N° 9. «Сонце досить часто в уявлінні болгар фігурує в образі людини, 
чарівного юнака, в болгарських казках і піснях. В одній з казок: "Іленка й Тодор", записана 
мною в с. Тернівці Миколаїв[ської] окр[уги], сонце вратовує Іленку від хижаків, піднявши її на 
небо, а там її побачив царський син, переконує її злізти, забирає до себе і одружується з нею; 
але це місце казки переказується і инакше: "Іленка", боячись хижаків, вилазить на дерево 
і сяє звідти як сонце». (Варіянти казки; Д е р ж а в и н ъ [ Н .  С ]. Бол[гарскія] колонии] на югЬ 
Россіи. Арнауд[ов М.] «Българ[ски] нар[одни] прик[азки. Опыт классификации]. Сборн[ик] за 
народ[ни] [умотворения наука и] кн[ижнина»], XXI — 1905 г. Переглянувши всі казки, зміст 
яких передає Арнаудов у своїй праці: «Български народни приказки. [Опыт классификации.] 
Сб[орник за] нар[одни] ум[отворения наука и книжнина»]. XXI — 1905 р., знайшов три казки, 
де сонце малюється в образі людини, № 58, № 51, N° 68». Подав С. І. Ц в є т к о , Одеса).
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казкових сюжетів. Персоніфікаційні уявління заговорів щільно зв'я
зані з персоніфікаційними уявліннями казок. Вказуючи на факт 
цього щільного зв'язку, ми, проте, повинні пам'ятати, що персоніфі- 
каційне уявління втрачає у казці свою початкову магічну мотивацію 
й опрацьовується, перероблюється згідно з формальними завдан
нями даного казкового сюжету.

«Солнце представляется, — пише Ф. Вовк, — въ человеческом образе: оно 
живётъ тамъ, где земля сходится съ небомъ, имеетъ мать и сестру 
и похищаеть себе жену у людей; совершая свой ежедневный обходъ 
неба, оно одевается въ ризу, испускающую светь и теплоту»1. Сонце 
уявляють собі, як чоловіка з ясним обличчям, промені якого освітлю
ють цілий світ (Вінницький повіт)1 2. «Сонце вечером ховається в хо
роми, там вечерає, відпочиває і на ранок підземним ходом виходить 
на другий кінець землі і знову робить свій круг (оглядає землю)». 
(С. Зубовщина, Ганнопільськ[ий] р[айон], Шепет[івська] окр[уга]. 
М. П. С а в ч у к ) .  Ці перекази мають характер сюжетної схеми, що 
вона в тих чи инших поєднаннях і варіянтах обростає низкою відпо
відних, споріднених мотивів. Уявління про «людину-сонце» розви
вається в казках у зв'язку з такими мотивами, як от мотив про соняч
ну матір, мотив про сонячну дочку3, мотив про те, як сонце краде ді
вчину собі за жінку4, мотив подорожи людини до сонця й т. и.5 Цей

1 Укр[аинскій] нар[одъ въ его прошломъ и настоящемъ], 1916, т. II, ст. 597. Пор. 
Чуб[инскій], Тр[уды] эксп[едицш], I, ст. 6.

2 Ч у б и н с ь к и й ,  Тр[уды этнографическо-статистической] эксп[едицш въ Западно- 
Русскій край], I, ст. 4.

3 У Чубинського, Тр[уды этнографическо-статистической] эксп[едищи въ Западно-Рус- 
скій край], т. II, ст. 7-11: «Про сонце, море, Юрія і Петра» (№ 1); «Про хлопця-сироту» (№ 2), 
ст. 11-14. У Рудченка Йар[одныя] ю[жно]-р[усскія] сказки. К. 1863,1. ст. 89-99: «Безщасний Іван».

4 Мотив крадіжки дівчини в казках з сонячною тематикою розглядає L o e w e n t h a l :  
Zur Mythologie des jungen Helden. Z[eit]schr[ift] fur Ethn[ologie], B. 50,1918, ст. 45. Цікаве повір'я 
пов'язане з росою, що спадає вранці на сході сонця, занотував Т р . К о т и к (с. Бушинка, 
Краснян[ський] р[айон], Вінницька] окр[уга]): «Селянство вірить, що коли сонце сходить, то 
в якому-небудь селі повинна пропасти дівчина, а за нею дуже плачуть і ось це приміняють до 
того, що роса спадає».

5 Мотив подорожи чоловіка до сонця поєднується в українських] казках з темою за
питань і відповідів, як от, приміром, у казці, що її записав О с и п  Р о з д о л ь с ь к и й ,  «Бе
резовий і його подорож до сонця» парубкові дається доручення спитати сонця, «дльа-чого 
воно весело рано сходи, а весело на полудень таґже пригрівайи, а смутно у вечері заходи 
і темно». О с и п  Р о з д о л ь с ь к и й .  Гал[ицькі] нар[одні] казки. Львів 1899, Етнографічний] 
зб[ірник], VII, № 62. Маємо варіянти запитання: «чому воно хороше сходи і йак спочивайи». 
Етногр [афічний] зб[ірник], т. І, Львів 1895, № 1, ст. З, у Ч у б и н с ь к о г о  Тр[уды этнографи
ческо-статистической] зксп[едиціи въ Западно-Русскій край], П, 1878, ст. 14: «чого сонце таке 
червоне сходить, а синє заходить?»; у Чуб[ и н с ь к о г о ]. II, № 76, ст. 293: чого колись сонце 
сходило рано та красно, а тепер пізно та біло». Порів. у М. М а к с и м о в и ч а :  Дни и мЪсяцы 
укр[аінскаго] селянина, Собр. соч., т. II. К., 1877, ст. 516. Пор. Г. С т р и ж е в с к і й . Сборникъ 
малор[усскіхь] сказокь, 1905, Юевъ, № 4, ст. 9-13.
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останній мотив подорожи до сонця особливо поширений у казках. 
Власне кажучи, можна було, б говорити, що сонячна тематика казок 
розкривається в розвитку мотиву подорожи. При цьому варт відзна
чити, що казки про подорож героєву до сонця зв'язано з есхатоло
гічною тематикою різних «хожденій на той світ». Герой, мандруючи 
до сонця, потрапляє «на той світ», — бо ж сонце вночі перебуває на 
тому світі, — і там він бачить людей засуджених за різні гріхи на ві
чні муки («поки світ»). Ці засуджені люди1 доручають героєві довіда
тися у сонця, за що їх покарано й як довго терпітимуть вони муки1 2. 
Пеклом йде людина до сонця.

У народніх переказах виразнісінько підкреслено звязок сонця з тим світом, 
з хтонічнимиуявліннями. «ГрубешовскійуЬздь... Солнце при своемъ 
заходь опускается въ  д р у г о й  м і р ъ , который находится подъ 
землею» (Чуб[инський]. I, 3). «Ушицкій уЬздъ... Заходящее солнце 
опускается въ море, которое окружаетъ землю... Подъ землею же 
находится другой м!ръ, который солнце осв'Вщаетъ, и дЬлаетъ тамъ 
день, а у н а с ъ  н о ч ь »  (Чуб[инський]. 1 .11).

«Солнце погружается в морЪ» (Туль[ская] іуб[ернія]); «уходить вечеромъ 
въ другой свЪтъ» (Ряз[анская] г[убернія]). Этнографическое] об[о- 
зреніе]. 1896,1—II, ст. 195. За польськими віруваннями «пекло знахо
диться під землею; там, де заходить сонце — czysciec» Z у g [ m u n t ]. 
W i e r z c h o w s k i .  Mat[eriafy] etn[ograficzne] zpow[iatu] Tarnobrz[e- 
skiego]i Nisk[iego] w Galicyi, Zb[iorze] Wiad[omosci do Antropologii 
Krajowej]. XIV, 1890. № 1. «Сонце на вечір ховається до якогось незна
ного великого моря». А. Р е t г о w . Lud ziemi Dobrzynskiej, Zb[iorze] 
Wiad[omosci do Antropologii Krajowej]., Krakow, 1878, II, ст. 126, № 15. 

Так уявління про сонце, як про праведного праотця всього живого3, пер- 
вопочаток, з якого походить людство, уявління, яскраво висловлене 
в наведеному гуцульському міті, звязується з хтонічними уявліннями.

1 Мірошник, що «фальшиво жийи і на чуже мисли» і те «ни можеть сьа ньіґди ньіц 
доробити»; дівка, що осліпла за материн гріх (Р о з д о л ь с [ к и й ] № 1, № 21, № 62); дівчата, 
що голими ногами по камені лазять; чоловік, що почуває завсіди згаїу й не може напитись, 
що покараний за те, що не дав подорожньому води; чоловік, що біга по терну, бо не пустив 
до себе людей ночувати *(Ч у б [ и н с ь к и й ]. II, № 2); чоловік і жінка, засуджені ловити пару 
голубів і ніколи не піймати, бо пару дітей своїх загубили; шинкарка, що з колодязи в коло
дязь перелива, бо колись кому переллє, а кому не доллє (Ч у б [ и н с ь к и й ]. II, № 76).

2 Варіянт казки про мандрівку до сонця (казку «Про хлопця сироту» опублікував Ч у - 
б и н с ь к и й ,  [Труды этнографическо-статистической зкспедиціи въ Западно-Русскій край, 
т. II, № 2) певне вказує, що дія діється «на тім світі»: «це чоловіка Бог на т ім  с в і т і  покарав» 
(ст. 13).

3 Про «Vaterbedeutung der Sonne», в психоаналітичній концепції див.: Dr. J. Н а г -  
п і k , Die triebhaft-affektiven Momente im Zeitgefiihle. I m a g о . B. XI. 1925. Wien, H. 1-2, ст. 57; 
див. також: C. N i m u e n d a j u - U n k e l .  Religion der Apapocva-Guarani. Z[eit]schr[ift] fiir 
Ethn[ologie], 1914, ст. 330 і 331.
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Сонце ж бо не тільки є первопочаток сущого, але й місце, куди все 
повертається, куди йдуть і де мають перебувати душі померлих пра
ведників («рай»). Згідно з цим сонце уявляється як житло мерців. 
«Коли душа людини, — пише проф. В. П. Клінґер, — є огонь, то по
тойбічне царство, як житло, повинно було зробитися житлом огню. 
Звідсіля величезна роля огню в переказах про царство померлих, 
така характеристична для есхатології давніх, нових європейських, ба 
навіть екзотичних народів»1.

На початку цього нарису ми були відзначили, що в народніх віруваннях 
видиме сонце протиставиться невидимому «божому» сонцеві. Це 
невидиме сонце, що «грає» на Великдень і на Купайла, можуть ба
чити тільки праведні. Поняття про праведність у народніх віруван
нях не є абстрактна моральна схема, а певне переживання, що пе
редбачає низку аскетичних вправ і участь у культі. Переживання 
праведности зв'язується з побаченням невидимого сонця, причому 
це «побачення праведним сонця» попереджається відповідною ас
кетично-культовою підготівлею: піст, каяття, очищення. Тільки вна
слідок цієї підготівлі можливі, як вірить народ, сонячні візії, сонячне 
осяяння, побачення видимого сонця як невидимого. Людина, щоб 
мати сонячні візи, повинна перейти через довгу низку попередніх 
аскетичних «вправ». Довівши себе до найвищого напруження до
вгим утриманням од їжі, а найостаннішими днями навіть повним 
голодуванням, під вражінням очистильних обрядів, сприйняття міс
тичної їжі, слухання оповідань про страждання, смерть і воскресіння 
Бога, що підказують тематичну асоціяцію «сонця» й «Бога», люди
на приходить у такий стан, що вона має ілюзію сонячного побачен
ня й схоплення. За народнім віруванням великодній ритуальний 
цикл закінчується побаченням світла, сонячною візією1 2. Сублімація

1 Животное въ ант[ичном] и современном] суев'Ьріи. Кіевь. 1914, ст. 308. Заслуговує на 
увагу думка А. Дитериха (Nekyia), що огонь потойбічної країни [-] то відбиток орфічної тео
рії, котра приписувала цьому огню катартичне значіння (Ibid, ст. 309). Н. І. Коробка робить 
спробу з'ясувати звязок уявління про сонце з хтонічними уявліннями. («Чудесное дерево 
и в-Ьщая птица». Жив[ая] Ст[арина], 1910, IV, crop. ЗОЇ). Про те, що поняття про потойбічну 
країну зв'язане з уявлінням про країну сонця й країну мертвих та ненароджених, див. І о h п 
L o e w e n t h a l ,  Zur mythologie des jungen Helden. Z[eit]schr[ift] fiir Ethn[ologie], 1918, B. 50, 
ст. 43. Про «связь солнца съ судьбою», А. А ф а н а с ь е в ъ .  Позт[ическія] воззр[енія] славянъ 
[на природу]. М. 1865, ст. 67.

2 Про побачення світла див. Г э т ч ъ . Эллинизмъ и христіанство, ст. 138. Про зв'язок 
катартики, галюцинаційного візіонерства, невротичного екстазу, наркотичних засобів, що 
зміцнюють уявління про чарівну чинність магічних дій у сонячному культі, див. W. W u n d t , 
Му thus u[nd] Religion, І, ст. 402. На ґрунті цих невротичних візій розвивається магічне понят
тя иншого й зміненого, і це поняття пристосовується в даному разі до вірувань у сонце. Про 
засоби викликати екстатичні візії й про сонячне осяяння (споглядання небесного світла) вна
слідок уживання різних засобів див. Th. А с h е 1 і s . Die Exstase in ihrer kulturellen Bedeutung. 
Berlin. 1902, ст. 23, 76, 87.
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неврозів, спеціяльно культивованих через низку навмисне вжитих 
до того засобів, забезпечує за мітологічними уявліннями специфіч
ну магічну дійсність переверненої негативної реальности.

«Старі люде кажуть, що сонце на Паску, на первий день як сходить, то мі
няється всякими фарбами. Це через те, що воно радується цьому 
дню. І кажуть: х т о  п о б а ч и т ь ,  я к  в о н о  м і н я є т ь с я ,  то  
це  п р а в е д н а  л ю д и н а »  (Зап[исала] Є. К л о ч к о в а  від бабу
сі 63 р., с. Ядлівка, Чернігівщина). «Від батька й від других чув, що 
на Великдень, на перший день як то буває ясно. Так сонце радіс
но сходе, що нібито аж іскорки скакають, так і воно висилиця, що 
Христос воскрес» (Ом. К а ш а р а й л о ,  с. Лагарі 2, Вознесен[ський] 
р[айон], Миколаївська] окр[уга]). — «На Великдень, коли посвятять 
паску, приходять до дому, начинають їсти. Пообідають ще не роз- 
видняєця, тоді виходять на двір, дивляться на сонце. Коли сонце 
сходи і нима ніякої хмари, то сонце міняється: то зелене, то синє, 
то чирвоне. То люде кажуть, що то так Господь Бог дав» ( Т р о х и м  
Б у з у л ю к , с .  Давидківці, Бахматів[ський] р[айон], Проскурівськ[а] 
окр[ута]). — «На Великдень сонце "радується", "грає", "міняється", 
буває різнокольорове й на йому видні янголи й хрести» (І. Н. Д і г - 
т я р і в ,  м. Березне на Чернігівщині). — «Повір'я про сонце на Ве
ликдень є, в які вірять усі: молоді й старі. Кажуть так: як тільки по
чинають ходити ніччю кругом церкви, то зараз на сході з'являється 
сонце. Воно то підскочить у верх, то на низ. Світить різними ко
льорами. Хмари, за якими знаходиться сонце, стають схожими 
на планети, між якими сонце головою. Називають: "сонце позби
рало всі планети й веселиться в честь великого свята"». (Зап[исав] 
П. О л і й н и к ,  с. Корюківка, Чернігівщина]). «На Великдень сонце 
грає, а це означає, що буде врожай» (Зап[исав] А. П. К у р и л о  від 
Я. С у п р у н а ,  с. Н[ова] Олександрівка, Мелитоп[ольска] о[круга], 
на Катерин[ославщині]). — «Є в нашій місцевості повір'я, що на Ве
ликдень сонце грає, себто, коли сходить, то міняє свій колір ("грає 
різними фарбами")» (І. П а в л о в с ь к и й .  Ніжень)1.

«Щ о с о н ц е  на В е л и к д е н ь  "грає", буває не таке, як звичайно, про це 
в нашій місцевості "всім відомо". Здається, мало перебільшу, коли 
скажу, що треба шукати такого селянина, що він инакше думає. Про 
подібні явища в инші дні (прим., на Купайла) чувати від селян не

1 Див.також: В. В. И в а н о в ъ . Ж[изнь] и т[ворчест]во крестьяньХарьк[овской] губер
ній], 1898, 1, 261. «Солнце играетъ на Светлое воскресенье» (Этнографическое] Обоз[реніе]. 
1896, кн. 2 -3 , ст. 195, Вяз. у. Смол. губ.). «В самий день Великої ночи сонце тричі підскакує 
перед заходом» Zb[iorze] Wiad[omosci do Antropologii Krajowej], 1877, т. II, ст. 126. № 16. У нім
ців: A. Wuttke. D[er] D[eu]tsch[er] Volksabergl. d. G, 1925, ст. 71-2, § 83, пор. ст. 78, § 91. У гага
узів, op. cit.,. Этнографическое] Об[озреніе] 1901, 4, ст. 53; у сербів, К а р а д ж і ч , [Живот и] 
обичаи [народа српского].
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доводилось. Про великоднє ж сонце (коли саме воно зійде) селяне 
оповідають у нас так: "Як посвятять паски вельми рано да встане 
сонце, да наче мигтить, то й кажуть «Оце сонце радуєцца!», а, бу
ває сонця нема, то й кажуть: «и сонце не радуєцца!»" (9. II. 1927 р. 
с. Загребеллє). «Сонце на Великдень "ликуєцца", "миняєцца", бу- 
ильше й менше робицца, угору пуднимаєцца и вниз спускаєцца» 
(9—II—1927 р. с. Загребеллє). «На Великдень сонце "йграє" разни
ми цвитами: и жовтим, и зеленим, и разними цвитами, шатаєцца 
в разни боки: и вгору, и вниз, и в сторони» (10-11-1927 р. с. В'юнище). 
«Як сонце сходить на Великдень, то воно "миняєцца", робицца зе
лене, коричневе, разних цвитуив, разними цвитами "убираєцца". 
(10-11-1927 р. с. В'юнище). Подібні вирази я чув від многих селян, які 
до того ж додавали, що все це бачили своїми очима». Ю р і й  В и - 
н о г р а д с ь к и й , м .  Сосниця.

«На Купайла рано удосвіта виходять на двір, вилазять на дерево так, щоб 
було витко сонічко й дивляться на сонічко, як буде купаться. Кажуть, 
що виходить чоловік видно на сонічку і що тіки сонічко підійде і на
зад гопустигься, так три рази потім чоловік бире це сонічко, якесь 
корито і обливає його, хлюпає на него воду. Воно омивається, то тоді 
дуже гріє, як підійде на небо"1. (Трохим Б у з у л ю к ,  с. Давидків- 
ці, Бахматів[ський] р[айон], Проскур[івська] ок[руга]). — «На Івана 
Купала сонце купається раненько (рано вставши, можна побачити), 
а вечором грає» (М. П. С а в ч у к .  Шепетівка). — «Кажуть, що сон
це грає 23 червня. Грає таким чином, що розходиться, то зходиться 
і говорять, що купається (уконується в воду)». (С. Ю р к о в .  Брова- 
ри, Київщина). — «На Івана Купайла сонце купається ніби так: коли 
воно сходить, то непремінно будут хмарки; сонце то сховаїться в хма
ри, то ізнов вигляне, кажуть — це воно купається» (А. Я в о р с ь к и й ,  
с. Дубово-Мехеренці, Козятин[ський] р[айон]). — «На сьвятого Івана 
Купайла купає ся сонце». «На Купайла сонце завсїгди сходить ясно, 
хоть би тілько на хвилю виграє» ( І в [ а н ]  Ф р а н к о .  Людові віруван
ня на Підгір'ю. Етноґр[афічний] Збірн[ник], т. V, Львів, 1898, ст. 206. 
Пор. Його ж. Апокріфи. Пам'ятки у[країнсько]-р[уської] мови [і] л[і- 
терату]ри. Львів, т. II, ст. 106, Federowski, Lud Bialoruski. Krakow, 1897, 
385. Петрушевичъ. Общер[усскій] дневникъ, Львовъ, 1866, ст. 56). 

«Майже по всьому нашому краю люде вважають, що сонце на Купайла 
купається. І скрізь перед Купайлом можна почути, як говорать, що

1 «По народному представленій) мать солнца — это заря — зарница, ежедневно ку
пающая утомившееся и запыленное солнце и загВмъ отпускающая его обновленнымъ 
и сіяющимь (Опыть Ист[оріческаго] Обозр[енія] Русск[ой] Слов[есности]. О. М и л л [ е р ] .  I, 
31). Цит. за А. Б а л о в и м .  Жив[ая] Ст[арина] 1896, в. I, ст. 136. «Солнце ходить вокругь 
земли, погружаясь вечеромъ въ море, чтобъ, в ы к у п а в ш и с ь ,  появиться снова яснымъ». 
Туль[ская] іуб[ернія]. Этнографическое] Об[озреніе] 1896, ІІ-ІІІ, ст. 195
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сонце буде купатися, і умовляються йти вранці на гору за село. По
вертаючись до дому розказують, що бачили, як сонце зійшло за 
гори і підійшло над обрій, де узялись малі хмарки і сонце почало 
купатись. Говорать, що воно опуститься в ту хмарку і вмить виплева 
і струситься нібито зтріпалось від води, що стоїть у хмарі. А б а - 
ч у т ь  л и ш е  т і ,  що  п р а в е д н і ,  г р і ш н і  б а ч и т и  не м о 
ж у т ь »  (Василь Г о н т а р .  Село Каїтанщка, Мястківськ[ий] р[айон], 
Тульчинська] окр[уга], Поділля).

У цій розвідці своїй ми не торкаємося аналізи казкових сюжетів, де фі
гурує сонце. Дослід розвитку певного сюжета з сонячною темати
кою (прим., мандрівка героя до сонця) повинен стати за предмет 
окремої розвідки або ж навіть і кількох розвідок. Спробу подати 
сюжетну аналізу сонячного міту на ґрунті широкого порівняного 
матеріялу зробив Лео Фробеніус у своїй праці: «Das Zeitalter des 
Sonnengottes», Berlin, 1904 (ст. VIII + 420), де він розглянув скількись 
казкових мотивів: Der Sonnengott im Hisehbauch, Cottinen, Riesen 
(Ogren). Проте ледві чи можна згодитися з Ф р о б е н і у с о м ,  що 
тлумачить такі перекази, як от перекази типу біблійної легенди про 
Іону в череві китовому, як міт про сонце, про сонячний схід та за
хід. Знов же, ледві чи можна пристати й на Ф р е з е р о в у  спробу 
тлумачити казки з сонячною тематикою (прим, давньо-єгипетська 
казка про двох братів), як оповідання про душу (transmigrations de 
Гате) (Le rameau d'or, t. II. Paris, 1908, p. 472-5). Солярна Фробеніусо- 
ва гіпотеза й анімістична Фрезерова базуються на методологічному 
припущенні, що згідно з ним с ю ж е т н а  е в о л ю ц і я  о к р е м и х  
м і т о л о г і ч н и х  т е м  і м о т и в і в  у таких складних продуктах 
народньої творчости, як казка, о т о т о ж н ю є т ь с я  з р о з в и т 
к о м  в і р у в а н ь .  Не кажучи за те, що сюжетознавчі студії мають 
своє формальне завдання, треба визнати, що вірування в казці, де 
воно розвивається згідно з загальними законами сюжетології, не те 
саме, що вірування саме в собі. У казці й легенді вірування не є само
стійне, воно обумовлюється сюжетом і опрацьовується за вимогами 
сюжетної структури даного твору.

Тучи иншу мітологему завсіди можна опрацювати тим чи иншим способом, 
рівночасно як мотив епічний і як побутовий новелістичний. У про
цесі побутової новелі зації даної мітологеми це мітологічне уявління 
в обставинах новелістичної фабули ціниться не як мітологічна да- 
ність, а як новелістична сюжетна завданість. Сюжетне морфологіч
не опрацювання однієї й тієї-ж мітологічної теми в побутовій казці
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й новелі, в героїчному епосі, в магічній чарівній формулі, в пісні, 
в літургічному, обрядовому творі вносить иноді принципові зміни 
в початкове вірування. Не кожна казкова морфологема даного міту 
має мітологічний характер; часто, особливо в т. зв. «фантастичних 
казках» всенька фантастика цієї казки є тільки наслідок формально
го архітектонічного розвитку даного казкового сюжету.

Згідно з цими міркуваннями ми не розглядали казок з сонячною темати
кою, а притягали й використовували переважно вірування, сюжетно 
нерозвинені.

Низку записів казок про сонце надіслали до Комісії: К. Н. Соколов (Поді
лля); Ів. Куліш (Харківщина) та І. Павловський (Ніжень). Всім корес
пондентам, що надіслали до Комісії відповіді на анкету про віруван
ня в сонце, складаємо щиру подяку.

II РОЗДІЛ
Аналогічні вірування про сонце ми знаходимо в книжковій літературній 

традиції, у традиції духовних віршів, апокрифів, літургіці, церков
них догматах, творах отців церкви, візантійській гімнологічній поезії, 
олександрійській філософії, в середньовічних та гелліністичних кос
мологічних творах. Ми не хочемо, правда, з цього історично-літера
турного коментаря робити генетичну гіпотезу і стверджувати, наче 
народні перекази повстали з штучних літературних джерел. Та ми 
приєднуємося до думки, що мітологічні уявління не можна як слід 
з'ясувати, не заналізувавши перекладну візантійсько-слов'янську 
літературу давньої України-Руси. Як справедливо ще року 1872-го 
зауважив акад. [О]. Веселовський, у космогонічних народніх пере
казах «видна апокрифическая канва, на которой народное суев^ріе 
выткало свое узорочье»1. Заналізувавши українські народні віруван
ня про сонце, бачимо, що провідна гадка акад. Веселовського про 
те, що народні уявління зв'язано з середньовічною візантійсько- 
слов'янською перекладною літературою, цілком слушна Як ми по
бачимо далі, народні перекази про сонце це справді, певною мірою, 
народні узори, вишивані на апокрифічній канві. Однакові вірування 
існують і в народніх усних переказах, і в книжних джерелах1 2. Ті самі

1 «Славянскія сказаній о Соломоне и Китоврасе и западная литература о Морольфе 
и Мерлине. СПБ. 1872, ст. 168. «На загадки, откуда у насъ солнце, м есяц е... пріучили отве
чать апокрифы въ роде: "Вопр[осъ] отъ сколькрх] частей созданъ былъ Адаме", "Беседа 
трёхъ свя[ыхъ]" и т[ому] под[обныя] отреченныя статьи», причому, як гадає Вес[еловськ]ий, 
джерела цих «отреченныхъ статей» «были литературныя и нетъ нужды приводить ее въ не
посредственную связь... съ какой бы то ни было миоологіей вообще» (ст. 168,169, прим.)

2 Звертаючися до зазначених матеріялів, ми обмежуємо свій дослід рамцями візан- 
тійсько-гелліністичного і античного культурного циклу, не чіпаючи в цьому розділі «іран
ського» культурного циклу в його звязках з праслов'янською культурою. Щоб побудувати
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вірування співіснують одночасно в мітологічній і в літературній об
робці, з одного боку, як «мітологема», а з другого, як «філософема». 
І коли, кажучи про співіснування, ми вважаємо за краще утримати
ся від генетичної гіпотези, то все ж таки можна стверджувати, що мі
тологема сонця й філософема сонця споріднені і безперечно співна- 
лежать до одного візантійсько-гелліністичного культурного циклу.

Уявління сонця, як «кола» й «колеса», підказане, як ми були зазначали 
раніш, зовнішньою формою сонця, асоціюється з апокрифічними 
поглядами: сонце то колесо від тієї колесниці, що нею їздить Ілля* 1 
(Див. запис Г. Бабія). «Книга Еноха Праведного», один з найпошире
ніших есхатологічно-космогонічних апокрифів, каже про «колесни- 
цю солнця»: «колесница, на нейже (солнце) їздить, яко вЪтръ ходя»,

ірано-праслов'янський цикл, у нас аж надто мало матеріялів. Спроби з'ясувати навіть 
ближчі часи, як от розв'язати питання про владимирових богів не призвели покищо ані до 
чого. Ми маємо блискучі, але імпресіоністичні гіпотези класової природи владимирових 
богів у Анічкова (Е. В. А н и ч к о в ъ .  Язычество и древняя Русь. СПБ. 1914), заперечення 
їхнього слов'янського тубільного характеру в Ф. Корша, що настоює на неслов'янському 
запозиченому походженні іменнів цих богів (0. К о р ш ъ .  Владиміровьі боги. Пошана. 
Сб[орникъ] Х[арьковскаго] И[сторико-]Ф[илологическаго] 0[бщества], Х[арьковъ]. 1909, 
т. XVIII, ст. 51-59); непевні й побіжні здогади Л. Леже (Louis Leger. La mythologie slave. Paris. 
1901, p. 111-133). Докладний огляд питання про владимирових богів і критичні зауваження 
подав акад. В. Перетц: «Слово о полку Ігоревім». У Київі 1926, §11. «Поганські боги в Слові», 
ст. 69-80. Цілком слушно пише проф. Д. К. Зеленій: «Давнє-слов['янський] поган[ський] 
Олімп, відомий нам з давніх пам'яток, зник у східніх слов'ян без сліду. І це не дивно: це була 
офіційна, чужа народові релігія князів і двірських вельмож та, можливо, княжої дружини». 
Rus[sische] (Oslslav[ische]) Volkskunde. Grundriss [der] Slav[ischen Philologie und Kuiturge- 
schichte]. Berlin; [Leipzig], 1927, ст. 383.

Шукання індоєвропейських аналогій це блукання в необмеженому: тут бракує 
посередніх ланок, тому безпідставна здається розвідка Ф. Міллера. (Arijsky Mitra a slov[janski] 
mir. Відб[итка]зчас[опису] Cas[opis] Mus[eum] Kr[alovstvi] Cesk[eho], 1874, Praha, ст. 1-24). Під 
знаком запитання треба поставити й твердження Г. Ббтгерове (Sonnencult d[er] Indogerm[a- 
nen (Indoeuropaer) insbesondere der Indoteutonen, aus einhundertfiinf und zwanzig hebraischen, 
griechischen, lateinischen und altnordischen original- und zweihundertacht und siebenzig son- 
stigen quellen geschopt und erwiesen]. Breslau, 1891), що «білий кінь був за головну складову 
частину сонячного культу індогерманців».

1 «На лубочной картинЬ Илья-пророкъ изображается на колЪсницё, которая окру
жена со всёхь сторонъ пламенемъ и облаками и запряжена четырьмя крылатыми коня
ми; колеса ошенныя. Лошадьми управляетъ ангелъ; Илья-пророкъ держить въ рукЬ мечъ». 
А. Афанасьевъ. Позт[ическія] воззр[енія] славянъ [на природу]. М. 1865, ст. 470. «Въ стать'Ь 
«Огненосное восхожденіе иже во пророцЬхъ великаго Иліи» замечается о пророкЪ, что онъ, 
«огнь сь небеси трижды сведе...и въ небо колесницею огненною вознесень» (Прол. Рукопи
си], Сол[овецкой] Библиотеки] № 60, л. 309) В ИзмарагдЬ въ "словЪ о св. апостолъ и отець 
о велицЪмъ поств" говориться: "посгився Илія Пророкь, молитвою огнь съ небесе сведе ...и  
на огненной колеснЁицЪ взять бысть и доныьгё есть живъ" (Измар[агдъ], рук[опись]. Син[о- 
дальная] библиотека] XV в., № 270, л. 207). «Ораторы церковные... называли Илію "огнено- 
сный"». А. [Н.] Поповъ. Вл[ияніе] церк[овнаго] у[ченія] и др[евне]-р[усской] письменности] 
на міросоз[ерцаніе] р[усскаго] нар[ода] и нар[одной] слов[есности]. Казань, 1883, ст. 104-105. 
В одному заговорі читаємо: «Св^ть ты, Илья пророкь, огненная карета и огненная колесница, 
тую ты тянешь» (Зап[иски] Геогр[афическаго] 0[бществ]а, П, 498, пор. А. Поповъ, ор. с., сг. 110).
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або ж, за иншою редакцією, «св'Ьгь имать солнце паче месяца, круть 
его колесница»1. На одній з ікон к[інця] XV, поч[атку] XVI в. змальо
вано «день» в образі юнака, одягненого в боярський одяг, що тримає 
в руці сонце й стоїть на крилатих вогняних колесах в оточенні ясного 
зоряного небесного сяйва1 2.

Що українські народні перекази про сонце належать до того самого куль
турного циклу, до якого належать і апокрифи, це особливо вираз
но позначилося на описах сонячного руху. Докладні описи давньої 
перекладної літератури цілком стверджують народній погляд, що 
сонце не само рухається, а що його «невидимі сили» водять, за од
ними варіянтами чорти, а за иншими янголи. Погляд, що демони 
підіймають сонце на небо, щільно зв'язано з апокрифічними описа
ми «стихійних янголів», котрі керують стихіями всесвіту3. Апокаліп
сис, Палея, тлумачення Епіфанія Кипрського на книги буття, Четь- 
Мінеї Дмитра Ростовського, топографія Козьми Індикоплова, шес- 
тодневи, хронографи тощо, всі ці пам'ятки давнього письменства 
поширювали зазначене уявління про «стихійні духи». Як свідчить 
«Пр'Ьніе Панагіота сь Азамитомь», що в ньому акад. В. Перетц уба
чає «корни русскихъ народныхъ понятій о н ебъ  и свЪтилахъ»4, сонце 
«водять вь день 15 темь ангеловъ, а въ нощи 10 тисящь»5. Аналогіч
ні відомості подають так само «Вопросы отъ колика частей созданъ 
бысть Адамъ»6. Автор «Палеї», пояснюючи за Індикопловом, чом

1 М. И. С о к о л о в ъ .  «Славянская книга Еноха праведнаго». Москва. 1910, ст. 148-9, 
ст. 86. И. Ф р а н к о . Апокр[ифи] старозавітні]. 1896, т. I, ст. 42.

2 Ш е п е л е в и ч ъ ,  Л .  «Апокриф [ическое] видЪше Павла». Харьковъ, 1891, crop. 100.
3 «ВоззрЁше, что ангеламъ Богь поручаетъ части и стихіи міра, заимствовано наро- 

домъ изъ др[евне]-р[усской] письменности. Въ толкованіяхь Епифанія Кипрскаго на книгу 
бьітія свидетельствуется, что есть "ангелъ духомъ и бурь, ангелъ облакомъ и мглЪ, ангелъ 
студени и зною... ангелъ свЪта и дня" (Рук[описи] Сол[оловецкой] Библиотеки], № 913,544). 
Въ ПалеЪ (16 в.) также проводится мысль, что "суть дуси служебный, на службу Бога по
сыл аеми... ангели молшямъ, ангели грому, ангели зноеви"... Не нужно также забывать, что 
въ апокалипсис^ есть указанія о четырехъ ангелахъ, "держащихъ вітри земскіи", объ ангелЁ 

"водномъ" и объ ангелЁ, имЪющемъ область "на огни" (7, 1; 16, 5; 15, 18). Въ Четь-Минеяхъ 
Димитрія Рост[овскаго], подъ 8 ноября подобное представленіе развивается довольно по
дробно» (А. Поповъ. Вл[ияніе] церк[овнаго] у[ченія] и др[евне]-р[усской] письменности] 
на міросоз[ерцаніе] р[усскаго] нар[ода] и нар[одной] слов[есности]. Казань 1883, ст. 46-47). 
«Это сказаніе (про янголів «стихіи») взято (в Палею) изъ твореній Епифанія: имъ начинается 
большая часть шестодневовъ, находящихся въ хронографахъ рус[скіхь] редакцій... Козьма 
Индикопловъ въ своей топографіи повторяетъ буквально сказаніе Епифанія» (В. У с п е н -  
с к і й .  Толк[овая] Палея. Казань 1876, ст. 13). В. Н. М о ч у л ь с к і й .  «Апокр[ифическій] 
элементъ въ вопр[осахъ] и отв[етахъ] св. Афан[асія] къ кн. Антіоху», Одесса, 1900, ст. 15.

4 В .Н .П е р е т ц ъ .Мат[еріальі]къист[оріи]апокр[ифовъ]илег[ендъ].II,СПБ, 1901,ст. 16.
5 А. С. А р х а н г е л ь с к й .  «Творенія отцовъ церкви въ др[евне]-р[усской] письм[ен- 

ности]». Казань 1889, в. 1-Й, ст. 140.
6 «Егда поймуть ангели солнце от престола господня, и понесоуть на въстокь, 

и оудареть херувими в крилЁ, того ради на земли въсака птица потрепещеть, тогда петель
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рухаються небесні світила, пише: «звЪзды и светильники движими 
суть невидимыми силами, т. е. ангелами»1. У "книзі Еноховій" опи
сано шосте небо, як місце, де янголи завідують рухом зірок, ходом 
місяця й сонця, зміною літ та часів року; тут-таки янголи запису
ють у книги діла людськії. «ВидЪхъ ту аггелъ светлы и славный зело, 
и лица ихъ яко луча свЄтящєся, яко сонце... сій с т р о я т ъ , изучаютъ 
мирское благочиніе, звездное т е ч е н і е  и солънечное и лунное»* 1 2. 
Янголи з світлосяйними, як сонце, обличчями «строять солнечное 
теченіе». На четвертому небі Енох бачив «все шествія и прехожденіе 
і вся лоучя света солнечного»3. «И водят его (сонце) въ дне 15 тмя 
аггель, а въ нощы тысяща аггель, коемуждо аггелоу по шесть крыль, 
иже ходят пръд колесницею, и огнь даят ему сто аггель»4. Цей пе
реказ, що янголи «огонь дають» сонцеві, відповідає низці народніх 
уявлінь, що Бог чи чорти або ж янголи розпалюють сонце.' З цим 
межує так само народне уявління, що сонце це — огонь в розпале
ній од Бога печі.

Цей порівняний матеріял з перекладної літератури ми цінимо не тільки 
тому, що можемо зафіксувати, що тотожні вірувагіня є і за геллініс- 
тичної доби і в Візантії й на Україні-Руси протягом більш як 20-ти 
сторіччів (Книга Еноха датується, приміром, II віком перед нашою 
ерою), але й тому, що ці порівняння з давніми пам'ятками вносять 
ясність у народні, иноді невиразні вірування. Народній забобон, що 
не можна, помивши руки, махати ними, бо з крапель народжують
ся чорти, звязано з повір'ям, що сонце, коли чорти викочують його, 
опікає їх і тоді чорти, ледві живі, кидаються в річку, і з водяних бри
зок знов народжуються. Це повір'я, що демонічні істоти знов і знов 
на сході сонця «обжигаются, купаются, рождаются»5, треба, на нашу 
думку, розглядати в контексті апокрифічних переказів про такі де
монічні істоти, як от «гріпси небесні та фініки халкедрі», що на сході

мирови пропов'Вдуеть» (Памятники] отреч[енной] рус[ской] лит[ературы]. II, 444, цит. за 
Архангельським, op. cit. ст. 140).

1 В. Успенскій. Толковая Палея. Казань, 1876, ст. 24. «И что отъ невидимыхъ силъ 
движимы на это указываеть и ап. Павелъ...» «Ап. Павелъ былъ восхищенъ до третьяго неба, 
где показано было ему служеніе ангеловъ, как они непрестанно день и нощь движутъ звезды» 
(Ibid).

2 М. И. С о к о л о в ъ. Скороч[ена] ред[акція], ст. 88.
3 Ст. 10. Ф р а н к о [І. Я.] Апокр[ифи] старозавітні]., 1 ,1896, ст. 42.
4 Ст. 11. Про «янголовъ, ходящихъ предъ колесницею солнечною» згадує й Хроно

граф Ніжен[ського] 1нст[итуту], о[р]. c[it]., ст. 148. Книга Енохова докладно розповідає про 
6 воріт на сході й 6 воріт на заході, що ними входить і виходить щодня сонце. Ми гадаємо, 
що мотив сонячних воріт у народніх піснях звязано з цим-таки мотивом апокрифа, і тому не 
можемо пристати на тлумачення цього мотиву в Н. Коробки.

5 Ч у б и н с к і й  [П.] Тр[уды этнографическо-статистической] зксп[едиціи въ Западно- 
Русскій край], 1 , 11.
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сонця супроводять сонце і сонце їх опікає і тоді вони «пожигаются, 
и омываются и окрыляются».

Згідно з «Книгою Еноха» поруч янголів, що йдуть перед колесницею сон
ця, ще летять також духи, які й водять сонце. «И дуси летяще об
разом двЯю птицу, единь яко финексь, и другьі яко халкедрій..., 
иже пазять (=піклуються) и текуть со солнцемъ ( в а р [ і а н т ] мо- 
чет колесницу солнцу), носяще росу и зной, и яко повелить Гос
подь, тако обращают и нисходит и въсходят по небеси и по земли 
( в а р [ і а н т ]  обращается и ходит, и восходит под небеси и под 
землю)» (М. И. С о к о л о в ъ ,  о[р]. c[it]., ст. 11). У спискові А. По
пова після переказу про янголів, що йдуть «пред коло солнечное», 
і згадки, що «возгаряеть и раждизаетъ солнце сто аггель» іде абзац 
«о пречудных стихіях солнечных»1. Духи, що ведуть сонце, Фенікс 
і Халкедра, звуться тут «стихіями сонячними» (Ibid.). За текстами 
скороченої] редакції та хронографа призначення цих «летящихь 
духовъ-ангеловъ», «носящихъ росу и зной», «мочить колесницу 
солнца» (Ib[id]., ст. 86 та 148). Про це особливо докладно розпо
відає «ПрЯніе Панагіота»: коли янголи вранці одягнуть на сонце 
божі ризи й вінець і сонце виходить, тоді «абие двЯ вещи, грипси 
небесній и финикии халькедри по 60 лакьть, и поквашають крила 
своя вь океаньской рЯцЯи чрьмнЯмь мори, и погашают солнце, да 
огнемь не попалить свЯть и п о ж и г а ю т ь с е  к р и л а  в е щ е м ь  
т Я м ь ,  и бываеть м е с о м ь  и пакы и омываютьсе вь океянской 
рЯцЯ и окрылЯютьсе»1 2.

Народне уявління про сонце, що воно розповідає Богові ввечері після за
ходу про людські вчинки й взагалі про все, що бачило на землі, має 
собі аналогію в апокрифічних переказах про янголів, що після заходу 
сонця ідуть до Бога, «дЯла приносЯще ему человЯческая». Це народ
не уявління є, очевидячки, контамінація уявління про «всевидяще 
сонце»3 з уявлінням янголів, що приносять увечері та опівдні люд

ські діла. Гадаємо, що повір'я, нібито сонце опівдні затримується,

1 Так само в книзі Еноховій за списком ііум. Геннадія поч. XVII в. Див. Ф р а н к о .  Апо
крифи старозавітні]. Пам['ятки] у[країнсько]-р[уської] м[ови і] літератури], І, 1896, ст. 42.

2 А. С. Архангельскій. Тв[оренія] отц[овъ] ц[еркви] въ др[евне]-р[усской] письмен
ности]. І-ІІ, Казань, 1889, ст. 140.

3 Визначення сонця, як «о к а в с е с в і т у »  знаходимо в «Шестодневі» Георгія Пісідій- 
ського. Георгій описує сонце, як «воспитательный огонь» і до того як камінь світлий, що його 
має Бог і «пускає яко огнь въ день». (Шестодневъ Георгія Писидійскаго, изд. И. А. Шляпкина, 
1882. Памятники] древней] письменности], ст. 5. Див. також: И. А. Ш л я п к и н ъ  «Георгій 
Писидійскій и его поэма о міротвореніи въ славяно-русскомъ перевода 1385 года». СПБ. 1890 
(відб[иток] з Журнала Министерства] Нар[однаго] Проев[Ъщетя]. 1890, VI, ст. 8). Георгій 
з Пісідії, візантійський письменник VII-го віку, поему його перекладено р. 1385). Сонце, як 
сльоза з божого ока, в багатьох списках «Бесіди трьох святителів» (див. В. М о ч у л ь с к і й .  
[Историко-литературный] анализъ [стиха о Голубиной книгЬ], ст. 66).
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пов'язано деякою мірою з переказом про те, що саме тоді опівдні 
янголи доповідають Богові. Цей переказ про вечірню й південну до
повідь янголів є в «Слові о епистоліи св. ап. Павла, како бывъ въ дусЬ 
святомъ и видь, како души праведныхъ и грЬшныхъ преставляются», 
пам'ятці візантійської літератури V-ro віку, відомій у грецьких, си- 
рійських, слов'янських та латинських списках1.

«Яко солнцю заходящу, всі людстии ангели кь Богоу поклонитися йдуть 
дЬла приносяще человеческая, добрая ли злая; богобоязниво- 
го человека ангелъ радуюся идетъ къ Боїу на поклонение, а злаго 
человека ангелъ плачя идетъ къ Богоу» (Слово о видении Павла 
ап[осто]ла. Син[одальная] Библиотека] № 765, Шепелевич, ст. 121— 
2; те ж за списком Син[одальная] Библиотека] № 220, л. 57, ст. 125). 
О першій годині ранку янголи також ідуть «на поклоненіе къ Боїу, 
ответь за люди дающе, что въ нощи сотворили, и поведа^отъ вся 
дела наша» (ст. 122,125,130).

В українських народніх казках розповідається про ризи, що їх увечері ски
дає з себе сонце і вранці одягає знов. «Увіходить в хату сонце, скину
ло свої ризи і повісило на погребнику» (Чуб[инскій], І, 5). Сонце, за 
народніми уявліннями, по небу ходить у ризах, повних світла й те
пла. Сонце це людина, що виконує свою повинність ходити по небу 
в світлосяйних полум'яних ризах. Цей казковий мотив риз, що їх 
скидає сонце, вертаючися до себе в хату на спочинок, відомий і в дав
ньому письменстві. За «Преніем Панагіота», «егда заходить солнце, 
снемлють (з сонця) божие ризы ангелы», а вранці янголи знов одя
гають сонце: «даеть Христось стемоу (=вінець) ангеломь, и облачеть 
его (сонце) и тако исходить»1 2.

Од вислову: «одЄяйся свЄтом ь яко ризою»3, — послідовний перехід до 
твердження про сонце, як про «внутрішні ризи Господні», висловле
ного в апокрифічній «Бесіді трьох святителів», що натякає на загаль
ну ідею сонячної природи божества. У списку «Бесіди» (17-18), що

1 Цей переказ є  і в болгарському рукопису поч. XIX в. ( Ш е п е л е в и ч ъ ,  о. с., ст. 108), 
див. також ст. 55, текст Пипіна, ст. 58, 59. 60, див. ст. 100-1. Л. Ш е п е л е в и ч  вказує, між 
иншим, і на ікону к[інця] XV в., поч. XVI, що на ній змальовано, як янголи доповідають 
Господеві.

2 А. Архангельскій, о[р]. c[it]. ст. 140. Так само і в Книзі Еноховій: «...Егда (сонце) изы- 
дет от западных врат і возьмут четириста аггель вінець его и несут его къ господу, а солнце 
обратятъ съ колесницею его, и преходить безъ свЪта 7 час нощи (лик их). И въ 8 час нощи 
приносет аггелы, 400 аггель вЪнець и венчают его» (М. И. С о к о л о в ъ  ст. 12-13, 86,149). Пор. 
у I. Ф р а н к а ,  op. cit.

3 «ОдВЯЙСЯ СВ'ЁТОМЪ яко ризою, къ тебъ утренюю и тебъ зову, душу мою просв'Вти 
омраченную» (Ірмос, 5 глас, 5 пісня). Звертаємо увагу, що ця церковна пісня що-до форми 
й змісту цілком належить до тих же заговорних формул, що й наведені вище в першому роз
ділі народні заговори з порівняною формою «як-так», «quomodo sol» — «як сонце»: «Як Бог 
одягнений світом ніби ризою, так і мене освіти»... Мансікка мав повну рацію, коли настоював, 
що заговори зв'язано з церковною традицією.
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його видав [О]. Пипін (Памятники] ст[арой] р[усскай] лит[ерату- 
ры], З, 169), на запитання «Отъ чего солнце сотворено бысть» має
мо відповідь «Отъ выспренныя ризы Господни»1. Так од традицій
но-церковного уподібнення «світу» — «ризам» через обробку цього 
порівняння в апокрифічній літературі, в таких творах, як от «Бесіди» 
або ж «Пр^ніе», простягається нитка до відповідного казкового мо
тиву. Власне кажучи, казка, як бачимо, оперує тими ж поняттями, 
мотивами й темами, що вони були і в авторів апокрифічних творів. 
Ми маємо підстави говорити про три моменти в обробці тотожньо- 
го мотиву (казка, апокриф, церк[овна] пісня). Казка опрацьовує той 
самий тематичний матеріял, що й церковна та апокрифічна літера- 
тура.

У «Бесіді трьох святителів» визначення природи сонця, як ризи божої, сто
їть поруч подібних визначень природи янголів та божества. Всі три 
визначення (сонця, янголів, божества) об'єднуються в єдиному за
гальному понятті огня-світу. У тому ж спискові Пипіна, що ми його 
вже були зацитували, читаємо:

« В о п р [ о с ] : Протолкуй ми Троицу. О т в [ Ъ тъ  ] : Отець, сынъ и св. духъ, 
единъ св'Ьть, а трое огнь. В о п р [ о с ]: Отъ чего суть ангели сотворе
ны? О т в [ Ъ т ъ ] : Отъ духа господня, отъ свЪта и отъ огня. В о п р [ о с ]: 
Отъ чего солнце сотворено бысть? О т в [ Ъ т ъ ]: Отъ выспренныя ризы 
господни»1 2. Ще виразніш спорідненість сонячної й янгольської нату
ри висловлена в «Бесіді [трьох святителів]» за списком Григоровича: 
« В о п р [ о с ] :  Оть чего сотвори гсдь бгъ солнце? О т в е т ь ] :  Отъ 
св'Ьтлыя своея ризы господни. В о п р [ о с ]: От чего ангела сотвори 
гсдь бгь? От в[ * Втъ] :  Оть трехъ частей: о т ъ  с о л н ц а ,  оть вЪтра 
и отъ свЪта»3. Аналогічний погляд висловлено також і в «Палеї». «Богь 
прежде всЬхъ візкь... первое сотвори ангелы своя духи... И рече Богь: 
да будеть св'Втъ, — и свЪти быша ангели, служащїе предъ нимъ раз
личные чины: архангелы — свЪть, силы — «свЪтъ» и т. д. (перечис
ляются всЬ девять чиновъ. Так[им] обр[азом], по обьясненію Палеи, 
п о д ъ  с в ' Ь т о мъ  н у ж н о  р а з у м е т ь  а н г е л  о в ъ » (В. Успенскій, 
Толк[овая] Палея, ст. 14). Природа янголів і природа сонця, за автором

1 В. М о ч у л ь с к і й .  Ист[орико]-лит[ературный] анализъ стиха о Голуб [иной] книгВ. 
Варшава 1887, ст. 66. Пор. так само в спискові Є. Б а р с о в а :  «Солнце отъ внутреннія ризы 
господни, понеже господь по лицу своему оутреся» (Ibid., ст. 67); «Отъ терноносныя різьі 
Господня» (Сп[исок] Синод[альной] библиотеки] 15-16 в., ст. 66); пор. списки Григоровича 
XVIII в., ст. 238, 242.

2 Loc. с. «Богь первое сотвори агглы своя дхи слуги своя огнь пламененъ» С о л о в е ц 
к а я ] .  Палея.К.XVIв. №3 6 3 . М о ч у л ь с к і й .  « Апокр[ифическій]элементъ[въ"Вопросахъ 
и ответахъ св. Афанасія къ кн. Антіоху"]». Од[есса], 1900, ст. 15.

3 В. М о ч у л ь с к і й .Ист[орико]-лит[ературный анализъ стиха о] Голуб[иной книгВ], 
ст. 242. Пор. його-ж: « Апокр[ифическій] элементъ въ "Вопр[осахъ] и отв[етахъ] св. Афанасія 
къ кн. Ант[іоху]"», Одесса, 1900,14—15.
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Палеї, тотожня. «Сонце, луну и прочія светила небесныя, по автору, 
Богъ сотворилъ изъ готовой уже матерій, именно: изъсв'Ьтовой мате
рій, сотворенной въ первый день. «Св'Ьть перваго дня онъ раздробилъ 
и разделил: ово на солнце, иножъ на луну, иножъ на звезды»1. 

Оскільки, згідно з космологічними поняттями гелліністично-візантій- 
ської доби та середньовіччя, сонце та янголи були створені з одного 
надіб'я: світла, й природа їхня та самісінька, — то внаслідок цього 
повинно було з'явитися як ототожнення «янголів» і «сонця», так 
і уявління про «сонце-янгола».

На цьому ж ґрунті з'явилася й розвинулася думка про природню тотож
ність сонця й людини. «Бесіда трьох святителів» навчає, що Адама 
створено з вісьмох частин (землі, моря, сонця тощо). «Аще изыдет 
семя члов'Ьче и аще... ли будет от солнца, то будеть мудрь и по
чтен и сьмысльнь» (Сербський список «Бесіди» XVI в. в Празько
му Синаксарі)1 2. Цю науку про сонячну природу мудрої людини 
(мудрість=сонячність) зустрічаємо ще й у французькому тексті 
XV в.: «Se іі у a plus de soleil, il sera beau»3, «коли людина від сон
ця, то вона буде гарна (вродлива, добра)». У рукопису Григоровича 
XV в., що його видав Тихонравов (Памятники] отр[еченной] [рус
ской] лит[ературы], II, 443-4) повторено цю ж думку: «Аще єсть от 
солнца семя, то будеть мудрь, оумень». За иншими списками Бесіди 
(Котельський Зб[ірник], список Кукулевича та инші, більшість) од 
сонця в людини очі; за списками Тихонравова й Дринова од сонця 
й роси в людини кров4. Ця наука, як зазначає й В. Мочульський5,

1 В. У с п е н с к і й .  Толк[овая] Палея. Казань, 1876, ст. 25. Спробу з'ясувати джерела 
цього вчення віз[антійсько]-слов['янських] перекладних пам'яток про однакову матеріяльну 
природу сонця та янголів зробив проф. В. Мочульський. «Созданіе солнца, луны и звЪздъ, 
какъ чистой и свЪтлой матерій, отъ ризъ Божіихь находить себъ обьясненіе, по нашему 
мнЬнію (пише В. Мочульський), — въ тЬхъ системахъ гностическихъ, которыя приписывали 
Боїу все высшее, светлое, чистое и духовное, а все низшее и матеріальное — диміуріу. По уче- 
нію Валентина, Софія создала диміурга, который и сотворилъ видимый мірь, отдЪливъ тон
чайшее вещество п с і х е отъ грубейшей г і л е . Последняя вошла въ составь земли, первая — 
неба и свЪтилъ. Съ ученіемь Гностиковъ, какъ известно, тЬсно связано Богомильство» (СлЪды 
нар[одной].Биб[ліи въ славянской и древне-русской письменности], ст. 67-8, пор. й о г о  ж: 
[Историко-литературный] анализъ стиха о Голуб[иной] кн[игЬ], кн. ст. 56). На нашу думку, 
не можна зводити космогонію «Бесіди», «Шестодневів» та инших візант[ійських] творів на 
рахунок виключно гностиків, це були ідеї загально-поширені в гелліністичну добу.

2 В. Мочульскій. СлЪды нар[одной] Библіи въ славянской] и др[евне]-р[усской] 
письменности]. Одесса, 1893, ст. 70.

3 В. М о ч у л ь с к і й .  [Историко-литературный] анализъ [стиха о] Голуб[иной книгВ], 
ст. 84. Ціцерон у Somnium Scipionis «Людям дано каже: душу з тих вічних огнів, що ви їх звете 
зірками та планетами». Душі оселюються на осяйному білому полум'яному шляху, «кото
рый вы называете млечнымъ» ( Ш е п е л е в и ч ъ .  Апокрифическое] вид[Ъше] Павла, ст. 9).

4 Ibid., ст. 88.
5 «Основной взглядъ апокрифической] «книги бьітія» о 4-хъ составныхъ элементахъ 

міра, возникшій на основі ф и л о с о ф с к и х ъ . . .  взглядовъ, легъ въ основаніе и вопроса
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звязана з загальною наукою про людину, як мікрокосм (малий світ). 
«Ношо dicitur graece microcosmus, id est minor mundus... люди
на називається мікрокосм, тобто малий світ... З землі має людина 
тіло, з огня душу, ex igne animam»1. «Ч[е]л[ов,Ь]къ есть вторыи миръ 
въ маломъ видВ: въ немъ есть небо, земля, и что на небъ, и что на 
земл'Ь... Какъ на неб'В светила, так и у ч[е]л[ов,В]ка — глаза»* 1 2. По
дібну аналогію між світом та людиною проводить Авіустин: «Dens 
vitam intellectualism cum solis angelus dedit» (De civ[itate] D[ei contra 
Paganos]. 5,11). Розум, за Августином, од сонця. Так само Лактанцій, 
покликуючися на Емпедоклову науку про 4 стихії, бачить «ignis ratio 
in calore vitale» (div. ins. 2 ,13)3.

Тільки при наявності своєрідного моністичного погляду на людину, при
роду й світ могла повстати ідея ототожнювати людину й сонце4. 
Припущення, що огонь-світло лежить в основі природи всес
віту, в основі як макро-, так і мікро-косма, що душа людини ех 
igne, з огню, як і сонце, — це припущення тотожньої природи 
сонця й людини обґрунтовувало віру в мітологему «людини- 
сонця». Уявління про «людину-сонце» й «сонце-людину», со
лярне тлумачення людини й антропологічне тлумачення сонця, 
припущення своєрідного «солярного антропологізму» базується, 
очевидячки, на ширшій ідеї ототожнення великого й малого сві
тів, макро- й мікрокосму, всесвіту й людини. Ця ідея моністично
го ототожнення розвинена, як мітологема, у народніх віруваннях;

о созданіи человіка оть 4-хь стихій. Сравнены и уподоблены м е ж д у  м а к р о к о с м о м ъ  
(міромть) и м и к р о к о с м о м ъ  (человікомь) послужили естественнымътолчкомъ къ даль- 
н'Вйшимъ сравненымъ міра и человіка ([Мочульскій В. Историко-литературный] анализъ 
[стиха о Голубиной книгі], ст. 77).

1 Ст. 78. Що людина бере від сонця свої «смыслы, видініе, сльїшаніе, обоняніе, смако- 
ваніе и доткненіе», про це говорить Іоанікій Галятовський. И. О г і є н  к о . Науч[ные] знанія 
въ Ключі Разумінія Іоан[ікія] Гал[ятовскаго], ю[жно]-р[усскаго] проп[овідника] XVII в. Л і- 
топ[ись] Екат[еринославской] Уч[еной] Арх[ивной] ком[иссіи] 1914, в. X, ст. 80.

2 Ст. 253. Порівняння до сонця в давній л[ітерату]рі див. В. Перетц. «Слово о полку 
Ігоревім», ст. 190.

3 Ст. 75-6. Авіустин у даному разі повторює Плотіна: «Умъ — солнце, иміющее свой 
собственный світь». «Умъ есть світь, ...онъ — солнце» (П. Б л о н с к і й .  Философія Плоти
на, М. 1918, ст. 48-9). «Сонце — вище добро» у Платона (Resp. VI, 5062; Krat. 412 с.). «Бесіда» 
в науці про сонячну вогневу природу людини приєднується до античної науки про огонь 
як основу сущого в Геракліта, Парменіда, Емпедокла, Демокріта. Див. А. М а к о в е л ь с к і й .  
Досократики. Тексты. Казань. 1915. Парменід уважав «світила за сіустки огня»; він же, ото
тожнюючи душу й розум, «считаетъ душу огненной» (ст. ЗО, 37). Для Емпедокла «сонце — 
архетип»: «видимое же нами солнце не существуетъ на самомъ д іл і , это только оптическое 
явленіе» (Ib[id]., ст. 120).

4 К. B e t h .  (Religion u[nd] Magie. Leipz[ig]. 1927, s. 293) мав рацію, говорячи про віру
вання в могутнє, добре, всевидяще сонце, «чистий чи високий світ», говорити про «поняття 
наївно примітивного монотеїзму». Тільки це не монотеїзм, як каже Бет, а магічно-натураліс
тичний монізм.
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як філософема вона поширена в перекладній літературі давньої 
України-Руси1.

Про те, що с о н ц е  є л ю д и н а ,  це особливо виразно зазначає «Преніе 
Панагіота и Азимита»: « А з и м и т ъ  р е ч е :  Рци ми за сольнечны 
поуть, како исходить въ истоцЬ, и заходить въ западь, и пакы се обре
тает се на вьстоцБ. П а н а г і о т ь  р е ч е :  Слыши Азимитине... солнце 
яко человекотварно есть и человЪкопльтяно есть и человекоподобно 
есть и водеть го вь дни 15 тьмь ангель, а в нощи 10 тисещь... и егда 
оубо заходить солнце, снемлють божие ризы ангели, а тьи вьсходить 
вь море, и расцепляется море, и освитаєть на вьстоце, и небо се об- 
ращаєть трикраты вь дни и трикраты в нощи яко и коло». (А. Архан
гельска Тв[оренія] о[тцовъ] ц[еркви] въ др[евне]-р[усской] п[ись- 
менности], I—II, 139). Як бачимо з наведеного уступу, «Преніе Пана
гіота», що відоме було в безлічі списків уже з ХГ/-го віку, не тільки 
стверджує, що сонце скидається на людину, але й підкреслює повну 
тотожність його з людиною: воно не тільки скидається на людину, 
але воно й є людина, «человекотварно есть и чєловЄкоплотяно єсть». 
Воно така ж «тварность», як і людина й «плоть» його — плоть лю
дини. «Преніе» виразнісінько говорить про людську плоть у сонця, 
космічне явище ототожнюється з людським єством»1 2, між антропо
логічним і космологічним принципом ставиться знак рівности. 

Сонце — обличчя людини, — дуже поширений мотив у мистецтві. У кни
зі Д. Ровинського ми знаходимо низку малюнків з відповідним зо
браженням («Р[усскія] нар[одныя] картинки». СПБ. 1900, т. I, II): 
«сонце з зодіяками на плафоні Коломийського палацу» ст. 45; 
сонце на малюнкові створення світу, Псальма 103 з зображенням 
планетної системи роботи Андрія Тихомирова, № 176, ст. 162; осо
бливого поширення набув цей мотив у народніх календарях (див. 
прим. № 168, ст. 169, календар р. 1750) та в «гадательных картинках 
ц. Соломона» (№ 171, ст. 175). Ю. О. Виноградський (м. Сосниця, 
Конотіп[ської] окр[уги) у свойому дописі до Комісії повідомляє 
про український] рукопис р. 1754, прикрашений малюнком сонця 
(лице в сяйві) з написом: «Ego sum sol ас mihi deus mandavit omnia 
cangere».

1 Про вірування в сонячне «осяяння», уподібнення людини сонцю в гелліністичних 
культах див. A. D i e t e r i c h .  Eine Mithrasliturgie. Leipzig. 1923. Про photisma — осяяння, 
освітлення писав А. Д р е в с . «Миф о Христе». М. 1923, ст. 66-7. Варто взяти на увагу V-й роз
діл в Р. В е с к 'овій книзі «Die Ekstase. Ein Beitrag zur Psychologie u. Volkerkunde». Leipzig, 1923, 
(ст. 145-185) та книгу P. Райтценштейна про геллініст[ичні] релігійні містерії (Leipzig, 1927).

2 Темы «отожествленія жизни человека сь солнцемъ въ малор[усской] ричети» 
торкався С. С. Б р а й л о в с к і й .  М[алорусская] похор[онная] причеть и мифич[ескае] ея 
значение]. Кіев[ская] Стар[ина]. 1885, I X 74-8; див.Н . С у м ц о в ъ .  Современная]. М алорос
ская]. Зтн[ографія], ч. I, К. 1893, ст. 80-1.
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Вірування, що сонце від лиця божого, відоме «Голубиній книзі». «Отчего 
зачалось солнце красное?» «Солнце красное отъ лица Божія». «Крас
но солнце — отъ лица Его»1. «Началось солнцо красноё отъ світло
го лица Божія»1 2. Як зазначає дослідник «Голубиної книги» проф. 
В. Мочульський: « С о л н ц е  красное произошло от лица Божія» — 
«по всЬмъ спискамъ стиха за исключешемъ № 84, тдЪ солнце красное 
отъ грудей его (Христа)»3.

У «Повісти о Волоті Волотовичі», або ж за иншою назвою «Бесід і Іеру- 
салимской», пам'ятці, відомій у списках XVII-XVIII вв. і близькій до 
«Голубиної книги», на запитання од царя Давида: «Отчего солнце 
сіяегь?», Волот Волотович одповідає: «Світь у нась світится оть 
очей Господнихъ, а солнце сіяеть отъ лица Господня»4.

Досі ми обмежувалися переважно апокрифічною літературою, тепер пе
рейдемо до канонічної, спочатку до літургічної гімнологічної поезії,

1 В . В а р е н ц о в ъ .  Сборникъ р[усскихъ] дух[овныхъ] стиховъ. Изд. Д. Е. Кожанчи- 
кова. СПБ. 1860, ст. 1 2 ,1 7 ,1 8 ,2 0 , 32,230.

2 П . Б е з с о н о в ъ .  Каліки перехожіе. Сборникъ стиховъ и изстЬдованш. М., 1861. 
ст. 270, 275,279, 283, 287, 294, ЗОЇ, 307,318, 325, 330.336, 340, 355.

«Ся легендарна космогонія, пише ак. М. С. Грушевський про Голуб, книіу, не звісна 
доси в українських варіянтах, тільки в великоруських і білоруських, але тісно зв'язана з на
шою легендою і чимало дає для освітлення її розвитку» (Іст[орія] української] л[ітерату] 
ри, т. IV», ст. 247). На думку ак[адеміка] Гр[ушевського]го не можна сумніватись, «що в своїм 
архетипі сей твір був звісний Укр[аїні] і навіть там таки перейшов перші стадії свого одомаш
нення в Схід[ній] Европі» (ст. 259).

3 В. Мочульскій. Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книгё. Варшава, 
1887, ст. 64.

4 «Повесть града Іерусалима, иначе БесВда Іерусалимская, — пише акад. [О. М.] Ве- 
селовський, — по нашему мнЬнію, не что иное, какь видоизміненіе той же Голуб, книги» 
Слав[янскія] сказ[ки] о СоломонЬ и КитоврасЬ... СПБ. 1872, ст. 165. Ф. Б у с л а е в ъ .  Рус[ская]. 
Хрестоматія]. Памятники] др[евней] р[усской] письменности]. М. 1894. вид. VI, 351-2. Ман- 
сікка в «(Ub[er] rus[sische] [zauberformeln mit beriicksichtigung der blut- und verrenkungssegen]» 
наводить одну чеську пісню (Lid, XV, 426), де сонце й місяця названо «лицем божим» (ор. с ,  
ст. 157,160). З приводу заговорної формули: «на востокЪ находится истинный свЪтъ Христосъ» 
(Майковъ, № 214), Мансікка пише: «Світло як образ божої святости дуже часто трапляється 
в христіянському мистецтві. Бог сам є сонце (Пс. 84, 12), його трон оточений світлом і його 
слава то сяйво сонця (Menzel)... За отцем світу переходить порівняння з сонцем також на ян
голів і святих. Апокаліптичний янгол уявляється з ясним як сонце лицем. За есхатологічним 
текстом обличчя святих блищать "як місяць і сонце"» (160-1).

Вірування, що сонце — то відблиск сяйва від лиця божого є  окрім чехів так само 
в поляків: «Сонце — тільки відблисктієї світлости, що світить у небі від обличчя самого Бога». 
Zyg[munt] Wierzchowski. Mat[eryjaly] etn[ograficzne] z pow[iatu] Tamobrzeskiego і Niskiego 
w Galicyi, Zb[iorze] Wiad[omosci do Antropologii Krajowej], t. XIV, 1890, № 2.

Господь — наше сонце, сонце праведне в Толковій Палеї (В. У с п е н с к і й  op. cit, 
ст. 16). «Намъ же возсія солнце праведное, треми свЪты сіяюще»... (Ibid, ст. 28).

У «Бесіді 3 святителів» вислів «Возсія солнце» пояснюється: «Солнце Христос, егда 
воскресъ изъ мертвыхъ» (Архангельск^, вип. I—II, ст. 173); те саме у грецькому прототипі, 
приписуваному Атанасіеві Олександрійському] (Ibid). У слові Кирила Туровського на «Фо
мину НедВлю» Христа названо «праведнымъ солнцемъ».
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а далі до догматичної літератури та творів батьків церкви. Навіть по
біжно оглядаючи візантійську гімнологію ІХ-го віку, легко побачити, 
що образ «сонце-Христос» то провідна тема відповідних церковних 
співів. Всі визначення, що їх уживає народ у пристосуванні до міто- 
логеми сонця: сонце праведне, святе, боже, відблиск, образ слави бо
жої і т. и., усіх їх, як termini technici, ми знайдемо і в візантійській гім- 
нології. Варто одзначити, що церковна література вживає ці сонячні 
образи не як порівняння або ж як поетичні метафори, а як достот
ні й конкретні визначення: Христос є сонце, сяйво, огонь. Сонячна, 
солярна концепція Христа підказувала христологічне сприйняття 
сонця. Гімнологічна література ІХ-Х вв., що її традиції свого часу пе
ренесено на Україну, поширювала тут протягом століть у щорічних 
повтореннях певного циклу лііургічних співів метафізичне уявління 
про сонце як про сонце правди — Христа1.

Ось, приміром, уривки з співів різдвяної служби: «Воспріими Виолееме Бо- 
жію митрополію. С в 'ё т ъ  бо н е з а х о д и м ы й в ъ  тебъ родитись 
приходить. Ангели, удивитеся на небеси. ЧеловТщы прославите на 
земли» Стих[иры] на [«]Госп[оди] воззв[ах»], служба ап. Андрею1 2. 
« Н е з а х о д и м о е  с о л н ц е  изъ д'Ьвственныхъ ложень возсіяти 
идетъ» Неділя св. отець вь періодь предпразднества»3. « С в 'ё т ъ  намъ

1 В. М. П е р е т ц  в «Исследованиях] и материалах] по ист[ории] стар[инной] у к р а
инской] л[итерату]ры [XVI-XVIII веков]» наводить вірші Харківського архімандрита Онуф
рія к і н ц я  X V I І - г о  с т о л і т т я .  Це вірші календарно-астрологічного змісту, писані підо 
впливом відповідних польських творів. У Онуфрія ми знаходимо в його віршах цікаву а с о - 
ц і я ц і ю  с о н ц я  з х р и с т о л о г і ч н и м  у я в л і н н я м ,  але варт зазначити, що в цю асо- 
ціяцію він вносить згадки західньої астрології, про знаки зодіяка («овна»).

Мартъ во мЪсяцехъ первій въ овнЪ дни счисляет.
С л о п ц е  зъ лЪвой страныбЪгъсвой возвращаетъ 
На правую, изъ зимы чинить весну красну.
Простри и намъ свою, а г н ч е  б о ж і й ,  десну,
Да не с козли грЪшними осудимся, требъ —
Одесную себе насъ зъ агацы поставъ въ небъ (ст. 155).

Сонце «в овнЪ» зв'язано тут у Онуфрія з Христом: «агнцемъ божимъ». У вірші 
«О солнцу визнане вЪршоване» ми знаходимо такі самі погляди на сонце, що і в народніх ві
руваннях: сонце то є світло, що його запалив Бог для людей; затьмарення сонця — вияв гніву 
божого («Богь для человека ту лямпу запалилъ». «Мусить бо бути божій гнЪвъ на люды року 
того, якь слонце тмится») (ст. 162). Сонце Онуфрій визначає як планету ч о л о в і ч о ї  при
роди: «Слонце, планета мужеской природи, сЬ въ себъ маетъ моцы і оздобы» (ст. 167).

2 Цит. за проф. М. Скабаллановичем. Хр[истіансіае] праздники, кн. 4. Рождество. 
Кіевь. 1916, ст. 47

3 Ib[id]., ст. 56. Образ Христа сонця правди, що возсіяв од Діви, знаходимо в Ми
не! під 26 груднем, Слав. рук. Ундоль. 196, на що звертає увагу В. Мансікка, як на місце де 
«Christus wird tatsachlich mit der Sonne zusammengestellt» (Ub[er] rus[sische] zauberformeln 
[mit bemcksichtigung der blut- und verrenkungssegen], 131, 201). Аналізуючи заговорні фор
мули, де згадується за сонце (ми ці формули наводили попереду) типу quomodo sol, Ман
сікка настоює, що згадане в цих формулах сонце не є  звичайне, але «образне, симболічне» 
(ст. 131), натяк на Христа, сонце правди (ст. 149). «Через апокриф, проповідь, через церковне
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возсія, Христе Боже, твое пришествіе, СВЪ Т Ъ О Т Ъ  СВ'Ьта,  о т ч е е  
с і я н і е  ... о б р а з ъ  с л а в ы  о т ч і я »  (стихирыРожд[ественскаго] 
веч[ера], автор — Анатолій з Сіуд[итського] м[онасти]ря або ж Со- 
лунськ[ої] еп[архії] ІХ-Х в.)1. « В о з с і я л ь  еси Христе, отъ дЪвы р а 
з у м н о е  с о л н ц е  п р а в д ы »  Тропарь, Соф[іи] Конст[антино] 
поль[скай] уст[авъ] IX в.* 1 2 «Звезда показуетъ Христе с о л н ц а  сущимъ 
во тм 'ё» (Стих[иры] на стих[овнгЬ], гласъ 3) (ст. 91). «Мудрость, слово, 
и сила, сынъ сый отчій, и с і я н і е , Христосъ Богь» (Тропарь I пЬсни 
I канона) (ст. 108). «Чуда преестественного росодательная изобра
зи пещь образъ: не бо яже пріять палить юныя, яко ниже о г о н ь  
б о ж е с т в а  д 'ё в ы , въ нюже вниде оутробу» (8 Ирмос I канона) 
(ст. 134)3. «Рождество возсія мірови св ' Втъ р а з у м а . . .  тебъ кланя
тися с о л н ц у  п р а в д ы » .  (Тропарь гласъ 4) (ст. 94).

Артур Древе мав рацію говорити, що міт про Христа є солярний міт4. Усі 
наведені в нас цитати з церковних співів промовляють за солярну 
концепцію Христа, за те, що візантійська церковна христологія є ге- 
ліософія. Різдвяну, приміром, одправу цілком присвячено опису, як 
народжується «отъ дёвы  солнце»5. Апокаліпсис (XXII. 1) знає образ

мистецтво та особливо через духовну поезію ця символіка з'явилася в заговорах. Автор чи 
компілятор черпав з них, скільки хтілося, готові порівняння й прикрашав ними свої твори» 
(ст. 162).

1 Ibid, ст. 77. Пор. на вечірній службі: Христа названо «св'ётомь тихимь святой славы 
безсмертного отца небесного».

2 Ib[id], ст. 81. Аналогічні образи знає західня гімнологія: Aurora, de ventre tuo novus 
sol processit (Mone, Lat. Hymn. II, 393) і нова німецька народня пісня про Марію: «Aus dir geht 
auf die Sonne vom hohen Himmelsthron». Цит. за Мансіккою, U[ber] r[ussische zauberformeln 
mit beriicksichtigung der blut- und verrenkungssegen], 1909,133.

3 Ib[id], ст. 134. Порівняння Марії з "неопалимою купиною", з "вогненою піччю", 
як образ Марії — дуже популярний мотив візантійської іконографії. Див. у К о н д а к о в а ,  
у В е с е л о в с ь к о г о ,  Разьісканія, III, 19. Деякий фольклорний матеріял що-до цього 
церковного мотиву зібрав В. М а н с і к к а ,  op. cit., ст. 139-141. У «Сказаній Афродитіана» 
маємо пророцтво про те, що Христос народиться від Марії: «Не наречется Иря, но Оура- 
нія, великое бо солнце возлюбило ю єсть» І. Франко. Апокр[іфи] новозавітні], Львів, 1899, 
т. II, ст. 4.

4 Оцінюючи працю А. Древса, треба мати на увазі застереження П. А. Красікова 
в передмові до московського] перекладу (М., 1923) Древсової книги. Позитивно оцінюючи 
науковий матеріял у Древса, П. Красіков цілком справедливо заперечує Древсові спроби 
ревізувати христіянство, перевівши його на мову астрології з домішкою ідеалістичної 
філософії (Предисловие, ст. 6 ,14).

5 3) Уявління "од діви сонце", так виразно виявлене у христіянській мітології, має ба
гато аналогій в народньому фольклорі. Мотив чудесного зач'аття спеціяльно дослідив М. Дра
гоманов у розвідці: «Словенське] оповідання про народ[ини] Константина] Вел[икого]» 
(Розвідки..., т. III, Збірн[ник] Філ[ологічної] Сек[ції] Н[аукового] Т[овариства] ім. ІЩевченка], 
т. VII, Львів, 1906, ст. 193-219, 248). Даної теми торкавсь Лео Фробеніус: «Міти про conceptio 
immaculata, чудесне зачаття. Міти про діву-мати у монгольських народів Азії та Европи» 
(Das Zeitalter d[es] Sonnengottes. Berlin, 1904. ст. 240-255). Відповідні перекази опублікував 
Г. Н. Потанін про непорочну вагітність діви од сонячних променів. «Казакь — киргизскія
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«жены, облеченной въ солнце». В «Апокрифах», що їх видав 1в[ан] 
Франко (II, 113), у Сивілліних пророцтвах є чудесне явління діви 
з дитиною в сонці, що сходить. Навівши латинський гімн, де Ма
рію описано, як «stellis coronata, solis luce habeata..., ut sol splendida», 
В. Мансікка зауважує, що в слов'янській поезії трапляється те саме 
уявління, що очевидячки виходить од католицько-латинського дже
рела: Марія, за чеськими й українськими піснями, «прикрашена 
як місяць і одягнена в сонце» (Зап[иски] Н[аукового] Т[овариства] 
і[м]. ЕЩевченка], III, 229)1. У спискові імен божих, що має значіння 
амулета, сонце зараховується до цього списку, як одне з імен Ма
рії (Тихонравовъ, Пам. II, 343) і саме через те, що вона «своє житло 
на сонці поклала». До тієї самої категорії належить вислів в одному 
українському канті східнього походження: «Ясна зоря, красне соне
чко, пресвято Діва» (Безсоновъ, III, 788)... У норвезькій заговорній 
формулі читаємо: «Три діви йшло, перша була сонце, друга — мі
сяць і третя — Діва Марія»* 1 2

Наведені в нас порівняння й образи з візантійської гімнології витворилися 
на ґрунті філософсько-теологічних понять, розвинених в догматич
них творах II—IV вв. Наука про Христа, як світло й світ, є догматична 
христіянська наука, зафіксована в євангелії й затверджена в Нікей- 
ському симболі («св'Вгь оть св^та», висловлена й докладно тлума
чена в патрологічній літературі гелліністичної доби. Тлумачення 
сонця як « п о с е р е д н и к а » ,  як дзеркала, відблиска лиця божого, 
образа слави божої, слова, тобто, инакше кажучи, тлумачення сонця, 
як логоса, «логічна» концепція сонця, що ми її, як мітологему, зна
йшли в иародніх віруваннях, є найхарактеристичніша філософема 
й теологема за гелліністичної доби. Філософема логоса-сонця як по
середника3 є одна з типових рис гелліністичного синкретизму. Для

и алтайскія преданія, легенды и сказки». Жив[ая] Ст[арина], 1916, в. II—III, № 1-2, ст. 47, 49. 
Про солярне, сонячне походження царських родів, — ці міти дуже поширені. їх знає й гел- 
ліністична епоха (симбол сонця на монетах Птолемеїв, Августа, Анфімія). «Тут сонячний 
симбол з'явивсь як наслідок того, що пізніший культ сонця зіллявсь з культом імператорів та 
царів». (А. Д р е в с . Миф о Христе. М., 1923, ст. 87). Див. про Abstammungslegenden у Вундта 
Myth[us] u[nd] Religion], 1 9 0 5 ,1, ст. 339.

1 Карл Клемен (Die Reste D[er] Prim[itiven] Religion] Im Altest[en] Christentum) вказує 
на те, що подібні божества, одягнені в сонце, були у єгиптян (Ermann), вавилонян та персів 
(Iastrow) (Giessen, 1916, ст. 53).

2 liber russische Zauberformeln [mit Beriicksichtigung der Blut- und Verrenkungssegen] 
Helsingfors, 1909, ст. 134.

3 Поняття про «сонячного бога» як «посередника» — див. A. D r e w s . D[er] Sternhim- 
mel in d[er] Dichtung u[nd] Religion d[er] alten Volker u[nd] d[es] Christentums. [Eine Einfiihrung 
in die Astralmythologie]. Jena, 1923, ст. 163. «Логічне» тлумачення сонця (сонце як логос, слово, 
розум, лице) знаходимо в Парменіда (Sext. Emp. adv. math. VII. I l l  p. 213. Preller, Gr[iechische] 
Myth[ologie], 1,433), у Піндара (fr. 107). Так само в Плотіна: на його думку: «самымъ красивымъ 
и высшимъ является огонь...: онъ самый чистый, онъ лишь одинъ не поддается холоду,
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Візантії сонце як сяйво, лице боже, слово, образ слави — це все уста
лені й ортодоксальні формули.

У К л и м е н т а  О л е к с а н д р і й с ь к о г о  ми знаходимо достотно роз
винену «логічну» концепцію сонця (ІІІ-ій вік) «Логос єсть весь ум 

. (oAog voug), все світло отця (6Лоg фсос; naxqcbov) все око, все видюче 
(6Лоg бсотаЛрбс; 7iavxa oqcov)», «лице отця (npocramov tov тгатрбд)» 
(Стром[ати], VII. 2). З а Г і п о л і т о м  взаємини логоса й божества — 
зв'язок світла з світлом, променя з сонцем: «Коли кажу, що він дру
гий (eteqov), то не стверджую, що — двоє богів, але як світло від 
світла, промінь від сонця» (Пр[оти] Ноет[а]. 14). Це саме визначен
ня маємо в Н і к е й с ь к о м у  симболі: «св'Вть отъ свЪта». Як сяйво 
світла, як «вічне сяйво» визначає й О р і г е н :  «Син є сяйво слави 
отчої... Господь є премудрість божа, а премудрість є сяйво світла 
вічного» (In. ler. hom. IX. 4). Що бог є світло, сонце за це каже Діоні- 
сій Олександрійський]: «Як сяйво од вічного світла, син, розумієть
ся, також вічний. Коли є сонце, то є й промінь... Бог є світло вічне, 
а тому з ним вічно є й його сяйво, як прояв» (Афан. Про сент. Діон.)1. 
У Афінагора: «Бог сам усе для себе: неприступний світ, досконалий 
космос, дух, сила, логос»* 1 2. Юдейсько-гелліністична література ще 
перед Філоном знає визначення логоса як сяйва, світла, відблиска. 
У книзі «Премудрости Соломонової» його описано як «чистое излія- 
ніе с л а в ы  Вседержителя..., о т б л Ъ с к ъ  в Ъ ч н а г о  с в Ъ т а ,  ч и 
с т о е  з е р к а л о  дВйствія Божія и образъ благости его» (VII, 25.26)3. 
В євангелії од Іоана, Христос — «св'Втъ истинный» (1. 9). В Іоановому 
посланні: «Сынъ Божій далъ намъ св'Ьтъ» (I. 5. 20).

Новітнє народознавство схиляється розглядати сьогочасний примітивізм 
дикунів як декадентне виродження колишніх високо розвинених 
культур. Так, приміром, дивиться Лео Фробеніус на африканське мис
тецтво, на мистецтво сьогочасних муринів: їхні теперішні вироби — 
невдалі й умовні спроби наслідувати досконалі зразки мистецтва

светить и сіяеть. При этом ъ П л оти н ъ п одъ  о г н е м ъ  вполне определеннопонимаеть н е 
б е с н ы й  о г о н ь , примеромъ котораго служить ч и с т ы й с о л н е ч н ы й  светъ ». Згідно 
з цим П. Блонський так визначає філософію Плотіна: «Метафизика Плотина — метафизика 
солнечнаго света». Його філософія — це геліософія. «Основные образы ...философіи Пло
тина таковы: е д и н о е  — светъ абсолютно чистый и простой; у м ъ  — с о л н ц е ,  имеющее 
свой собственный светъ» (48). «Умъ есть светъ, далеко разсевающійся отъ единагосветящаго 
света какъ подобіе истиннаго света; онъ — солнце, являющееся излiянieмъ источника силы 
света». «Единое — центральная точка силы света; умъ (логос, посередник) — излучающійся 
изъ нея кругъ солнца (49)».

1 С и л ь в е с т р ъ  [ М а л е в а н с к і й ] .  Опытъ [православнаго] догм[атическаго] бо- 
г[ословія], Кіевь, 1892, т. II, ст. 314,356, 361,381.

2 Э. Г е т ч ъ . Эллинизмь и христіанство, ст. 127.
3 Обмежуючися цим матеріялом, одсилаємо до праці C a r l  C l e m e n .  Die Reste der 

primitiven Religion im Altesten Christentum. Giessen, 1916.
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колишніх епох попереднього культурного розквіту1. Чи не слід цю 
думку засвоїти так само й у галузі фольклору?

Використаний у нас порівняний матеріял з візантійсько-гелліністичної лі
тератури доводить, що уявління про сонце як про праведне, боже, 
святе, як про коло й огонь, як лице боже й відблиск сяйва, як про 
людину й янгола й т. д., рівнобіжно існують як у народніх віруваннях, 
так і в книжній, літературній церковній і апокрифічній традиції. 
Проте факт паралелізму й подібности народніх джерел та літера
турних текстів для нас не більше, як довід співіснування; це — орі- 
єнтаційні вказівки на те, що ці вірування існували в XVII і XIV в., в IX 
і IV, в П-му по Різдві й ІІ-му перед Різдвом. Школа запозичення ке
рувалася принципом: post hoc ergo propter hoc, після цього — через 
це. Ми цінимо хронологічну дату, кожне «post», але утримуємось, 
щоб тлумачити це «після» як «через» (propter), як причиновий звя- 
зок, вказівку на запозичення.

Справді, філософема сонця, як її висловлено в візантійських апокрифах та 
гелліністичній патристиці, попереджає мітологему сонця в україн
ських народніх віруваннях: мітологема після філософеми. Але чи 
визначає це, що ця філософема гелліністично-візантійських спеку
ляцій є остаточне propter народніх вірувань, як на тому настоюють 
представники «школи запозичень», от як, приміром, В. Мансікка? 
Аж ніяк! Філософема сонця візантійської л[ітерату]ри, як ми маємо 
показати в наступному розділі, є тільки раціоналістичне опрацюван
ня сонячного міту, що був поширений в античній мітології, в грець
ких орфічних культах та в гелліністичних культах.

Поруч твердження «мітологема з філософеми» треба також поставити 
твердження «філософема з мітологеми». «Известная формула: фи
лософема изъ митологемы, — як зазначає проф. П. Блонський, — 
вполне правильна, и наши основныя философскія понятія — преж- 
ніе митологическіе образы... Корни философіи уходять въ отдален
ную глубь первобытной психики... Путь философіи раціональная 
переработка миеа»1 2

1 Das unbekannte Afrika. Aufhellung d[er] Schicksal eines Erdteils. Munchen, 1923; див. 
також тут розділ: Der widderkopfige Sonnengott. (D[er] Kunst d[er] Steinzeit in Nordafrika).

2 Философы Плотина. M. 1918, ст. 311.
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Лісова пісня
І

В одному з листів до матері Леся Українка так описує той «слушний час», 
коли в неї остаточно склалася думка про «Лісову пісню»:

«Мені здається, — розповідає Леся, — що я просто згадала наші ліси та за
тужила за ними, А то ще я й здавна тую мавку «в умі держала», ще 
аж із того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок розказувала, 
як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними дерева
ми. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліси (ви 
того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділася мавка. І над 
[Н]ечімним вона мені мріла, як ми там ночували — пам'ятаєш? — 
у дядька Лева Скулинського... Видно, вже треба було мені її колись 
написати, а тепер чомусь прийшов «слушний час» — я й сама не 
збашу, чому. Зчарував мене сей образ навіки»3.

Своєрідна ностальгія, нудьга за рідними, волинськими лісами, дитячі спо
мини про самоту місячної лісової ночі, перекази матері про мавок, 
давній ще з дитячих років виплеканий інтерес до фольклору, на- 
родньої пісні, села та його забобонів, ці особисті настрої і почуття, 
поєднані й підтримані літературними тогочасними впливами мод
них на початку XX століття мистецьких течій символізму та неоро
мантизму, —- створили ґрунт, що на ньому виросла «Лісова пісня» 
з характерним для цієї казкової драми «сливе язичеським культом 
природи».

«Стара романтична нота, — пише М. Зеров у статті про Лесю Українку, — про
славлення матірнього лона природи, почувається в рядках «Лісової пісні», 
а дядькю Лев з його словами

що лісове, то не погане, сестро, 
усякі скарби з лісу йдуть...

безперечно признається до романтичного світовідчування»4.

«Німого в лісі в нас нема нічого», каже Леся Українка устами Мавки і згідно 
з цим змальовує природу в «Лісовій пісні» як живу, не відокремлю
ючи природнього від людського, «мертву природу» від живої. Тут

3 Ів[ан] Т к а ч е н к о .  Недруковані листи Лесі Українки. Червоний шлях, 1923, кн. VIII, 
crop. 241. Лист з 20/ХІІ. 1911. Пор. А. М у з и ч к а . Леся Українка. ДВУ. 1925, crop. 94-95.

4 М. З е р о в . Леся Українка. Критико-біографічний нарис. Твори, Т. І. Книгоспілка, 
1924, crop. LVIII-LIX.
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Леся йде за романтиками, що відновлювали давнє язичеське сприй
няття природи як міту, що за ним кожне дерево, кожен камінь тлу
мачено було як особу, як втілення окремої істоти.

«Я чував, — проголошує Новаліс провідний романтичний принцип "живої при
роди", — що в давні часи тварини, дерева й скелі розмовляли з людьми. 
У мене тепер таке почуття, ніби вони щохвилини знов збираються загово
рити, і я ніби ясно бачу, що вони хочуть сказати».

Наслідуючи романтикам з їх поглядом на природу як на живу й органічну, 
Леся Українка ставила знак рівности між явищем природи, «ланд
шафтом» та «особою». «Є, — учить Новаліс, цей визнаний ватажок 
романтичної школи, — особливі душі й духи, що живуть в деревах, 
ландшафтах, каміннях, картинах. Ландшафт треба розглядати як дрі- 
яду та ореаду. Ландшафт треба відчувати як тіло. Кожен ландшафт 
є ідеальне тіло для особливого роду духів» ( Н о в а л і с ,  Фрагменти)1. 

Природа не завжди чужа й ворожа людині. Природа й людина роз'єднані, 
але не навіки. Природнє може стати близьким до людського й люд
ське з'єднатися з природнім.

Коли і як?
Своєю п'єсою Леся Українка й прагне відповісти на це питання.
«Лісова пісня» є трагедія кохання, історія кохання Мавки до Лукаша1 2.
Мавка не має душі, хоч їй і не багато треба, щоб набути людської душі. 

Дядько Лев каже про Мавку: «Ну, дів[онь]ко, хоч ти душі не маєш, та 
серце добре в тебе». І далі: «З таких дівок бувають люди». «Небіжчик 
дід казали: треба тільки слово знати, то й в лісовичку може уступити 
душа така саміська, як і наша».

Мавка для Лесі Українки — символ «природи», що через кохання здобу
ває «душу». Основна тема «Лісової пісні» — це тема «природи», що 
набуває «душу», романтична натурфілософська тема «живої приро
ди», історія Мавки, «лісовички», що обертається у «Психею», спроба 
символістичного відтворення міту про природу, що, перебуваючи 
в становищі одриву, перемагає цей розлад і повертається до первіс
ної єдности людського й стихійного. Цей поворот до єдности здій
снюється в музиці.

1 Саме в цьому романтичному ототожненні «особи» й «природи» і полягає джере
ло того стилістичного прийому описувати природнє як людське, того натуралістичного 
імпресіонізму, що на нього звернув уваїу А. Музичка у своїй останній статті, надрукованій 
у «Черв[оному] Шляху», 1928, кн, DC-Х : «Драматична творчість Лесі Українки та її розуміння», 
crop. 84-103.

2 М и х [ а й л о ]  Д р а й - Х м а р а  так визначає тематику «Лісової пісні»: «В драмі 
оповідається, як Лукаш покохав Мавку, що є  втілення природи живої і гарної, як людська 
душа». — Леся Українка. Життя й творчість. ДВУ. 1926, crop. 148.
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Ніцше каже, що чужа й ворожа людині природа «знов помириться з люди
ною, своїм загубленим сином». В любовній сп'янілості людина знов 
обертається в істоту, віддану стихійному, і тоді в співі й танці люди
на, як мистець, стає твором мистецтва.

Творчість Вагнера, піднісши музичне мистецтво на недосяжні верхів'я, 
ствердила погляд на музику, що згідно з ним в музиці проявляється 
стихійна основа буття в її чистому вигляді. В коханні й музиці людина 
наближається до природнього, поринає у стихійний процес, почи
нає жити з природою одним життям. В людській творчості розви
вається й досягає своєї досконалосги врода природи і природне пе
ретворюється через втілення в ньому иншого, людського принципу.

Ці загальні думки символістичної неоромантичної естетики, що були за
гально визнані у 900-х роках, ми знаходимо і в «Лісовій пісні».

У казковому забарвленні «Лісової пісні» простий і наївний селянський хло
пець Лукаш із сопілкою, вирізаною з очерету, виступає як дивний 
і незвичайний музика, співець, чарівник, що своєю грою на сопілці 
викликає рослинність, квіти, лілеї на ставу, листи на березі, пуп'янки 
на рожі, оживляє старий ліс, пробуджує лісових духів, схованих 
у стовбурі дерев. Він — чаклун-Лукаш. Він грає, і з зіуками весняної 
пісні оживає природа.

«З очеретів чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий, і як він розвивається, так роз
вивається все в лісі. Спочатку на вербі та вільхах замайоріли сережки, потім 
верба листом залепетала. На озері розкрились лілеї білі і зазолотіли квітки 
на лататті. Дика рожа появляє ніжні пуп'янки. З-за стовбура старої роз
щепленої верби півусохлої виходить Мавка ,  в ясно-зеленій одежі, з роз
пущеними,чорними, з зеленим полиском, косами».

Усе в природі покірне музиці, відзгучне й слухняне владній магії музичних 
зіуків, — дерева, рослини, каміння, «духи». У зіуках пісні людина 
й природа находять для себе спільну мову, і співець стає справжнім 
владарем всесвіту.

«Лукаш грає веснянки... На голос веснянки відкликається зозуля, потім соловейко, 
розцвітає яріше рожа, біліє цвіт калини, глод соромливо рожевіє, навіть 
чорна безлиста тернина появляє ніжні квіти».

Отже, Леся Українка, згідно з провідними твердженнями романтичної 
й неоромантичної естетики про магічність мистецтва, змалювала 
Лукаша як чарівника і уподібнила його Орфеєві античної легенди, 
що так само, як і Лукаш з «Лісової пісні», був здібний перемагати не
рухому й мертву ворожість природи і в дике безладдя всесвіту вно
сити лад, ритм життя.
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Леґенда про Орфея була дуже популярна у романтиків. Стверджуючи, що 
мистецтво магічне, що поет є чарівник і кожне його слово є слово 
закляття, Новаліс так викладав міт про Орфея, про магічну владу 
пісні над природою:

«В давні часи вся природа була, певне, живіша й сприятливіша, як за наших 
часів. Багато чого, що тепер, здається, ледве навіть помічають твари
ни і що почувають і з насолодою сприймають тільки люди, за тих 
часів відчували навіть бездушні речі. Тому люди, які володіли ви
соким художнім даром, утворили тоді багато такого, що нам тепер 
уявляється неправдоподібним і казковим. Так, у давні часи в меж
ах теперішньої грецької держави були п о е т и ,  що  в и к л и к а л и  
ч у д е с н и м и  з г у к а м и  ч а р і в н и х  і н с т р у м е н т і в  т а є м н е  
ж и т т я  л і с і в ,  д у х і в ,  с х о в а н и х  у с т о в б у р а х  д е р е в ;  вони 
оживляли мертве насіння рослин у диких місцевостях і утворювали 
там розкішні сади, вони обертали швидкі річки в тихі води і навіть 
захоплювали мертві каміння’ в стрункому рухові ритмічного танку».

Природа вродлива й пишно-велична, але вона байдужа й холодна. Хіба не 
така була й Мавка до того часу, поки вона не покохала Лукаша?

Калина так хизується красою, 
що байдуже їй до всього на світі.
Така, здається, й я була торік, 
але тепер мені чомусь те прикре.

Лукашева гра на сопілці пробудила Мавку од зимового сну: М а в к а : А хто 
мене збудив? Л і с о в и к :  Либонь, весна. М а в к а :  Весна ще так ні
коли не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? (Лукаш [знов] 
грає.) Ні, стій... Ба, чуєш? То весна співає? (Лукаш грає [...] ближче.) 
Л і с о в и к : Та ні, то хлопець на сопілці грає.

Лукашева пісня збудила Мавку. Як видко з самої назви («Лісова п і с ня » ) ,  
драма Лесі Українки є «пісенна», «мелійна» драма. Пісня не тільки 
супроводить п'єсу, не тільки є зовнішнім виявом драматичної дії, не 
тільки акомпанує дії, але є разом з тим суттю драми. В пісні і з піс
нею родилася драма Мавки. Пісня пробудила Мавку з зимового сну, 
викликала в неї кохання, привела її з лісу на людські стежки, змінила 
її, дала їй людську душу, навчила її любити страждання, зіубила і, 
згубивши, врятувала Мавку. З «духу музики» народилася трагедія 
Мавки.

З піснею прокинулися в Мавці нові, раніш їй невідомі настрої: туга; сльози, 
свідомість своєї самоти («Як добре зважити, то я у лісі зовсім само
тня... Ні, я таки зовсім, зовсім самотня...»), а вкупі з тим і почут
тя кохання. Мавку вже не задовольняє почуття ніжности до берези, 
її не ваблять більше жарти з Перелесником, ця хвилинна вихрова
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радість, така побіжна й мінлива, як тремтіння соняшного сяйва на 
хвилях річки, як порив вітру, що грає з листям дерев у гаю. її не ті
шить це кохання без суму й каяття, без сліз і пізніх згадок, стихійне 
почуття, що не знає пам'яти, жалю й скорбот. — «Усі танці, жарти, 
зальоти — то все таке, як той раптовий вихор, — от налетить, закру
тить та й покине. В нас так нема, як у людей — навіки».

Мавка покохала Лукаша, і тепер вона прагне не «ніжного колихання берези», 
не Перелесникового пригортання, а «ніжности навіки», людського 
в і ч н о г о  кохання. Мавка покохала Лукаша, чи, власне, не Лукаша, 
аЛукаш евупісню ,музику л ю д с ь к о ї  душ і,тевЛукаш еві,чого 
й він сам у собі не розуміє, про що «душа співає голосом сопілки».

Я, — каже Мавка Лукашеві, —
тебе за те люблю найбільше, 
чого ти сам в собі не розумієш, 
хоча душа твоя про те співає 
виразно-щиро голосом сопілки.

З пісні виростає кохання, в пісні розцвітає душа.

Ти розкажи мені, я зрозумію, 
бо я-ж тебе люблю... Я-ж пойняла 
yd пісні сопілоньки твоєї.
Пісні! То ще наука невелика!
Не зневажай душі своєї цвіту, 
бо з нього виросло кохання наше!
Той цвіт від папороті чарівніший — 
він скарби т в орит ь  [розрядка В. П. — Упорядник], 
а не відкриває.
У мене мов зродилось друге серце, 
як я його пізнала. В ту хвилину 
огнисте диво сталось...

Кохання, «огнисте диво», спопелило в Мавці природне. «Зірка впала в сер
це». — « Л у к а ш .  Мавко! Ти з мене душ у  виймеш! М а в к а .  Вийму, 
вийму! Візьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую». 
«Ти душ у  дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос».

Пісня дала Мавці душу, пісня викликала в ній почуття кохання. За-для 
кохання Мавка кинула ліс і пішла до людей, але там вона знайшла 
тільки одне: безугавні сердечні муки.

У чому суть Мавчиної трагедії? М. Драй-Хмара так відповідає на це питан
ня: «В драмі-фєєрії "Лісова пісня" змальовано трагедію високої душі, 
що заблудилась серед болота буденного життя».

Мавка (щиро).

Лукаш.
Мавка.
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«Мавка, — пише В. Василенко, — "нисходит" до людей, пристосовується до 
них і цим завдає собі нещастя, губить себе»1.

Заблудилась, зрадила себе? — «Доню, доню, — звертається Лісовик до Мав
ки, — як тяжко ти караєшся за зраду! М а в к а  (підводить голову). 
Кого я зрадила? Л і с о в и к .  Саму себе. Покинула високе верховіття 
і низько на дрібні стежки спустилась». «Не гідна ти, — каже їй Лісо
вик, — дочкою лісу зватись! бо в тебе дух не вільний, лісовий, а хат
ній, рабський».

Чи ж, справді, зрадила, заблудилась? Ні, Мавка не зрадила ані на мить себе. 
Не зраджує себе той, що свого не зраджує кохання. За-для кохання 
пішла Мавка геть з лісу. За-для кохання вона зробилася подібною 
до зарібниці, до служниці, до жебрачки, «що працею гіркою окрай
чик щастя хтіла заробити і не змогла». За-для кохання вона скинула 
з себе святкові шати лісової царівни і вдяглася в убрання жебрачки. 
Усе віддано коханню, все принесено в офіру коханню. «Я, — каже 
про себе Мавка, — в серці маю те, що не вмирає», «муку свою люблю 
і їй даю життя».

За ненависть — пробачення, за ворожість — добрість. Вона не пускає «злид
нів» до Лукашевої, тепер для неї чужої, Килининої хати.

Мавка.  
З лидні .  
Мавка.  
З л идні .

М а в к а . 
Зл идні .

Я не пущу туди!
То дай нам їсти!
(з жахом). Нічого я не маю...
Дай калину

оту, що носиш коло серця! Дай! 
Це кров моя!
Дарма! Ми любим кров.

Коло чужого щастя вербою з сухим віттям та плакучим листям лишилося 
їй стояти. «Стою та дивлюся, які ви щасливі».

Таке кохання: мука, покора, терпіння, біль! Кожну крихту радости куплено 
ціною великих страждань; за кожну найменшу краплину щастя за
плачено ціною нестерпного болю. Иноді біль цей стає таким гірким, 
таким важким і гострим, що починаєш прагнути забуття. Забути, 
спочити, заснути, зректися.

Мавка пробує зректися кохання. Вона сподівається в незнаному краю, «де 
тихі темні води сплять, як мертві тьмяні очі», куди не заносить «вітер 
жодних співів про недосяжну волю», знайти для себё забуття. Вона 
пішла за Марищем, щоб віддатись йому, замкнутись у мовчазній 
німоті спокою, заснути камінним сном. Та дарма, — їй не суджено 
забуття! Вона не змогла забути про кохання.

1 [Василенко В.] Мотиви творчости Л. Українки. «Критика», 1928, кн. VIII, crop. 74.
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Крізь неприступні скелі вона почула голос коханця і прокинулась. — «Вог
нем підземним мій жаль палкий зірвав печерний склеп, і вирвалась 
я знов на світ».

Любов обернено в страждання, і це зрадницьке кохання прийняла Мавка, 
її кохання невмируще. Навіки!

У своїй п'єсі Леся Українка розвинула тему «радости-страждання», роман
тичну тему «єдиного кохання».

Мавка покохала навіки. «Я тепер як тінь блукаю край сеї хати. Я не маю 
сили покинути її». Це не є рабство, як гадає Лісовик. У коханні гу
блять сенс слова «воля», «рабство». Це й є покохати: усе віддати й ні
чого не лишити для себе.

Індивідуалістка, ніцшеанка, для якої постать Прометея була найулюбле
ніша з усіх витворених людством1, Леся Українка в образі Мавки 
розкрила бунтівництво самозречення, непереможність самоофі- 
ри, повстання пасивної самовідданости. Коли в поемі «У катаком
бах» слова християн: «Ми боремось в терпінні і покорі» їй видались 
блюзніством, — то в «Лісовій пісні» в образі Мавки вона намагається 
ствердити, що «боротися в покорі» ще не значить створити з себе 
раба, відмовитись од вільного духу.

В шматті жебрачки Мавка пишно-величніша, ніж у багряному убранні ца
рівни. Наймичкою — вона царівна. Кохання завжди величне. Ніщо 
не може принизити ту, що покохала. Спустившись на дрібні стежки, 
вона піднялась на верхів'я, на які вона ніколи-б не зійшла, коли-б не 
покохала.

То було таке покірне, добре,
Хоч прикладай до рани.

Ми вже цитували на початку нашої статті слова М. Зерова, що тему «Лісо
вої пісні» визначив як тему природи, прославлення матірнього лона 
природи. Це так, але не до кінця. Отже, тема «Лісової пісні» — це 
тема огневого в коханні визволення від тіла, мелійного перетворення 
«плоті» в «душу».

Мавка говорить Лукашеві: «Заграй, заграй, дай голос мому серцю! воно-ж одно 
лишилося від мене». «Ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій 
гілці голос».

Лукаш Я душу дав тобі? А тіло збавив!

1 «Леся Українка, — пише М. Зеров, — ніяк і ніколи не могла помиритися з осно
вами християнського світогляду». «Леся У[країнка] не приймає християнського упокорення, 
християнського царства не "з цього світу", пригнічення індивідуальности, відмовлення од бо
ротьби». Op. tit. — Ще дивись П. Филипович. Образ Прометея в творах Л. Українки. «Життя 
й Революція]», 1928, IX, 113-120. Ред.
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Бо що-ж тепера з тебе? Тінь! Мара!
(З невимовною тугою дивиться на неї.)

Мавка .  О, не журися за тіло!
Ясним вогнем засвітилось воно, 
чистим, палючим...
[...]

Будуть приходити люди...
[...]
їм промовляти душа моя буде.

Я обізвуся до їх
шелестом тихим вербової гілки...
[...]

Я їм тоді проспіваю 
все, що колись ти для мене співав, 
ще як напровесні тут вигравав,

мрії збираючи в гаю...
Переможний зіук кохання покриває тугу.

II
«Лісова пісня» усім своїм стилем, усією тематикою, усім змістом своїм на

лежить до романтичної течії в мистецтві. Фольклор, міт, природа, 
казка, протиставлення природнього й людського, поезія як чарівни
цтво, тема магії мистецтва, спроба створити нову мітологію, усе те, 
що в західньо-европейській літературі проповідували Ніцше, Метер- 
лінк, Гавптман, і те, що в російській повторювали Вяч[еслав] Іванов, 
Андрей Бєлий, К. Бальмонт, — усе це не було чуже й Лесі Українці.

Тематична й текстуальна близькість «Лісової пісні» до «Затопленого дзво
ну» Гергарта Гавптмана в'яже якнайщільніше Лесю Українку з сим
волізмом та неоромантизмом початку XX віку.

Між «Лісовою піснею» Лесі Українки та «Затопленим дзвоном» Гавптмана 
багато є спільного, починаючи з назви «Marchen-Drama» — «драма- 
феєрія» і кінчаючи загальною темою, характеристикою окремих ді
євих осіб та низкою спільних подробиць і деталів в обох п'єсах.

Обидві п'єси починаються однаково: на тлі весняної сп'янілости показана 
весела, ясна й радісна, безтурботна й задерикувата дівчина-дитинка, 
що бавиться й бавить, жартує, зачіпає, сміється. В її сміхові весна, в її 
весні весела, безтурботна, жартівлива радість.

«Пролог» «Лісової пісні» повторює вступний епізод «Затопленого дзвону», 
при чому Мавку змальовано так, як і Раутенделяйн.

Раутенделяйн не знає батьків. Природа не знає початку і кінця, спогадів 
і означень: те, що було, і те, що є, і те, що буде, зливаються в блакит
ному сяйві сьогоднішнього дня, подібного на вчорашній і повторе
ного в завтрашньому.
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Раутенделяйн співає:
Не знаю, звідкіля я прийшла, 
не знаю, куди я йду: 
чи я лісова птиця, 
чи фея. Квіти, що там коливаються, 
наповнюючи ліс своїми пахощами, 
звідкіля вони прийшли сюди?
Та иноді я відчуваю бажання:
мені хотілося-б знати свого батька й свою матір.
Коли-ж це неможливо, хай буде й так.

Гайнрих питає Раутенделяйн: «скажи мені, звідкіля ти?» Вона відповідає 
незнанням: «Я не можу відповісти, ані звідкіля я походжу, ані куди 
я йду. Бабуся кущів знайшла мене в моху. Скрізь серед лісів, болот 
і гір я почуваю себе вдома».

Мавка, як і Раутенделяйн, лісовичка, з лісу. Вона не знає цих слів «коли», «ку
ди», «звідкіля», «давно», «недавно»; вона у хвилинності, що тягнеться 
вічно. Як і Раутенделяйн — вона «без батьків». Хіба для квітів можуть 
щось означати ці слова: з'явитися, зникнути, родитися, вмерти?

Розмова Гайнриха з Раутенделяйн повторена в розмові Лукаша з Мавкою:

Лукаш. Чи то ти все отак сидиш у лісі?
Мавка. Я зроду не виходила ще з нього.
Лукаш. А ти давно живеш на світі?
Мавка. Справді,

ніколи я не думала про те... (задумується.) 
Мені здається, що жила я завжди...

Лукаш. І все така була, як от тепер?
Мавка. . Здається, все така...

На Лукашеве запитання: «А хто-ж твій рід? Чи ти його зовсім, не маєш?» 
Мавка відповідає Раутенделяйновою відповіддю: «Є Лісовик, я зву 
його "дідусю", а він мене "дитинко" або "доню"».

Лукаш.  Та хто-ж він — дід чи батько?
Мавка .  Я не знаю.

Хіба не все-одно?
’Лукаш,  (сміється). Ну, та й чудні ви

отут у лісі! Хто-ж тобі тут мати, 
чи баба, чи вже як у вас зовуть?

Мавка.  Мені здається часом, що верба,
ота стара, сухенька, то — матуся.
Вона мене на зиму прийняла
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і порохном м'якеньким 
устелила для мене ложе...

Зустріч з людиною вирішує дальшу долю «лісовички». Раутенделяйн, за
кохавшись у Гайнриха, і Мавка, закохавшись у Лукаша, хочуть по
кинути свій ліс і йти до людей. На тотожність розмови Раутенде
ляйн з Водяником та Мавки з Лісовиком звернув увагу свого часу 
Мик[ола] Зеров:

«Природа і її життя прекрасні, але людина стала окремо, пішла своїм шляхом, утво
рила свої закони і свій світ — нудний, убогий, безкрилий, — ця тема у Лесі 
Українки розроблена з тою самою яскравістю й силою, що і в прославле
ному «Затопленому дзвоні» Гавптмана. Пам'ятаєте знамениту Водяникову 
науку — в імени всієї сили нагірної й водяної — готовій покинути гори Ра
утенделяйн?!

Чим завинили ми? Куди ти хочеш йти?
Куди голівку хочеш понести?
В людську країну? Тож, повір мені,
Багацько передумав я на дні, —
Людина — то лиш насмішка припадку,
Ні се, ні те, з собою в непорядку,
То з цього світу, а то знов не з цього...
Наш брат, із плам'я з р о д ж е н и й  в і льног о,
І все-ж наш ворог, втрачений для нас...
Біда тому, хто до низин затужить/
Покине гори.і з людьми подружить...
Облиш! Не йди в те кляте покоління,
Ти будеш двигать млинове каміння,
Кругом тебе густа наляже мряка:
Ти тут смієшся, там навчишся плакать1.

І мені здається навіть, що у Лесі Українки цю думку окреслено якось твердіше, 
з більшою певністю і лаконізмом:

Ні, дитинко, 
я не держу тебе! — 

говорить у неї Мавці Лісовик: Я
звик волю шанувати. Грайся з вітром, 
жартуй із Перелесником; як хочеш, 
всю силу лісову і водяну, 
гірську й повітряну приваб до себе,

1 Г. Гавптман. Затоплений дзвін. Переклав Микола Голубець. Львів, 1916, crop. 40-41.
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але минай л юд с ь к і  с т е ж к и ,  дитино,  
бо там не ходить воля, — т а м ж у р а 
тягар свій носить .  Обминай їх, доню, 
раз тілько ступиш, і — пропала воля!1

На це застереження Лісовика Мавка, сміючись, відповідає: «Ну,  я к  таки, 
щ о б  в о л я  — та п р о п а л а ?  Се так колись і вітер пропаде!» 
В цій Мавчиній репліці змінено образ «струмка», що ми його зна
ходимо в словах Раутенделяйн, звернених до Водяника, на образ 
«вітра». «Подивись, — каже Раутенделяйн Водяникові, — подивись 
на твій струмок (Springebachlein), — нема там найменшої краплини, 
щоб не прагнула і не змагалась в країну людей».

Лісовик радить Мавці не йти до людей. В людей вона знайде тільки гірке не
щастя, працю й сум. З лісової царівни вона обернеться в жебрачку.

.. .Покинула високе верховіття 
і низько на дрібні стежки спустилась...
До кого ти подібна? До служебки, 
зарібниці, що працею гіркою 
окрайчик щастя хтіла заробити 
і не змогла, та ще останній сором 
їй не дає жебрачкою зробитись.

Це досить близьке повторення Нікельманових застережень у Гавптмана.
«Залиши, — каже Водяник Раутенделяйн, — рабам іти їхніми шляхами, 

прати білизну, крутити млини, поливати капусту й городину в їхніх 
городах... Ти царівна! Ти повинна бути дружиною короля. Я маю 
вінець із зеленого кришталю, я посаджу тебе в золотосяйній залі: 
там стелі, підлоги з ясноблакитного каменю. З червоного коралу стіл 
і скриня»..;

Те, що говорить Нікельман, протиставляючи нужденну долю людську світ
лій долі лісової царівни, знаходимо ми в такому-ж протиставленні 
царівни-служниці у «Лісовій пісні»:

Лі с о вик .  Була ти наче лісова царівна
у зорянім вінку на темних косах...
[...]
Оглянься, подивись, яке тут свято!
Вдяг ясень-князь керею золоту, 
а дика рожа буйнії коралі...

1 М. Зеров. Леся Українка. Критико-біографічний нарис. Твори. Т. І. Книгоспілка,
Харків-Київ, 1924, crop. ІХ-Х.
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[...]
...береза навіть

у златоглави й кармазини вбралась 
на свято осени. А тілько ти 
жебрацькі шмати скинути не хочеш...

Тема «сліз» у «Лісовій пісні» нагадує відповідне місце з «Затопленого дзвону».
«(В очах Мавки якась тута аж до сліз.) Л у к а ш . Ти плачеш, дівчино? Мавка.  Хіба 

я плачу? (Проводить рукою по очах.) А справді... Ні бо! то роса вечірня. За
ходить сонце. Бач, уже встає на озері туман».

« Р а у т е н д е л я й н . Я  так сумна, я так сумна. (Торкнувшись пальцем лівого ока.) 
Диви, що це таке? Упала гаряча краплина! Ні ке л ь м а н .  З неба? Йди 
сюди, покажи... її називають сльозою. Раут е нде л яйн. Це  сльоза, я пла
кала. Тепер я знатиму, що таке сльози». 1

Раутенделяйн, свавільна Сильфа, симбол творчої мрії, напівдитина, напів- 
жінка, що скрізь почуває себе як вдома: на горах, у лісі, в болотах, 
скрізь, де життя повне стихійної цільности, проста протилежність 
людській розсудливості та подвоєності. Вона гине, спіткнувшися 
з людським світом, — любов до чоловіка її вбиває як відхід од рідно
го перводжерела до другого елементу, для неї чужого1.

Така сама, як і Раутенделяйн, Мавка з «Лісової пісні». її історія — історія 
Раутенделяйн, що покохала чоловіка, що пішла геть з лісу — на люд
ські стежки, і там загинула.

З ц а р і в н и  в с л у ж н и ц і  — на цій основній темі побудовано «Лісову 
пісню» й «Затоплений дзвін». (Лісовик про Мавку: «Ти подібна на 
служницю, що працює гірко»... Раутенделяйн: «Бо-ж я тепер служ
ниця, в мене праці багато»).

У них обох, у Мавки й Раутенделяйн, однакові шляхи й однакова доля. Вони 
однаково йдуть до людей, обертаються в жінок, відчувши в собі жі
ноче самоофірне серце. І та, і та не витримують свого кохання, — 
кохання приносить їм біль і страждання. Вони йдуть в країну за
буття, в царство нерухомих зачарованих вод. «Ich arme verwunschne 
Brunnenmaid», — каже про себе Раутенделяйн.

Цей епізод Леся Українка розвинула докладніше, відокремивши його 
в особливу сцену і ввівши навіть нову постать Марища, що є вла
дарем цієї країни забуття, «темних, мертвих вод». Тут виявилася 
в Лесі Українки властива їй тенденція подвоювати, дубліювати по
статі Гавптманової п'єси. У Гавптмана владарем «зачарованих вод» 
лишається Водяник-Нікельман.

1 Поли. Собр. Соч. Г. Г а у п т м а н а .  Изд. С. Скирмунта, М., т. 1, 1905, вступна стаття.
К. Бальмонта, crop. XV.
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Кінчаються обидві п'єси однаково: прокинувшись од маревної смерти, ді- 
вчина-лісовичка повертається до свого коханця, щоб з'єднатись 
в почутті піднесеного визволеного кохання назавжди, навіки: «пере
можний спів кохання перемагає тугу».

Та дарма, що спільність Мавки та Раутенделяйн одразу кидається в-вічі, 
все-ж таки різниця між ними аж надто значна. У межах тих же са
мих стилістичних і сюжетних варіяцій Леся Українка образ Мавки 
розвинула у протилежність образу Раутенделяйн.

І Мавка, і Раутенделяйн напівлюди, напівельфи. І важко сказати, чого в якій 
з них більше: людського чи стихійного. В Мавці, певно, більше люд
ського, в Раутенделяйн більше стихійного, природнього.

Трагедія Раутенделяйн стихійна, як і її кохання. Вона ворожить, вона шепче, 
вона чаклунниця, що викликає чарівними закляттями Гайнрихове 
кохання. Вона оточує Гайнриха чарівним колом, вона дає йому ча
рівне питво. Вона не зраджує своєї ельфової природи, вона не обер
тається в людину. Гайнриха вона кохає як стихійний дух.

Найтрагічніший епізод Гавптманової п'єси, це коли Гайнриху маячневому 
півсні бачить своїх голодних дітей і чує зіуки потонулого дзвону, що 
його на дні ставу розхитує Марта. Кохання Раутенделяйн блідне пе
ред цими людськими, надто людськими нещастями й катастрофа
ми. Лісова сильфіда безсила перед людським нещастям, вона не вря
товує Гайнриха. Вона пасивна, як пасивна природа, щоб змагатись. 
Прокинувшись на мить, пішовши людськими стежками, покохав
ши Гайнриха, вона кінець-кінцем, після розлуки з коханцем, із сти
хійною покорою знов повертається до Водяника, щоб зовсім забути 
про Гайнриха та його кохання. Потрібні знов чари, потрібне знов 
чарівне питво, щоб Раутенделяйн згадала за Гайнриха і щоб для них 
зійшло в-останнє сонце. Раутенделяйн віддає Гайнрихові свою весну, 
створює для нього свято, приносить йому золото, каміння, квіти, але 
в неї немає душі, вона була й лишилась стихійним духом. Душа — 
Марта, Гайнрихова дружина.

Гавптманова п'єса наприкінці з драми казкових форм обертається в «мі
щанську драму», при чому сантиментальність драматичних ситуа
цій «Затопленого дзвону» нагадує чутливі спени з «Ганнеле», де Гав- 
птман не втримався, щоб не ввести янголів, квіти, музику, кадильни
ці, мандрівника і т. ин. трафарети.

«Лісова пісня» — трагедія Мавки. «Затоплений дзвін» — трагедія майстра 
Гайнриха. Лукаш нікуди не прагне: його мистецький дар пасивний. 
То не він співає, то весна співає в його піснях. Йому байдужі його піс
ні. «Пісні — то ще наука невелика», зневажливо каже Лукащ про свій 
пісенний дар. Він природніший од Мавки, простіший, навіть про- 
стоватіший. Він «не може своїм життям до себе дорівнятись». Він не 
розуміє сам в собі свого пісенного дару: душу Лукашеву краще од
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нього самого розуміє Мавка. Власне кажучи, в ній більше людського, 
як у Лукашеві. Лукаш [—] звичайний селянський хлопець з усіма се
лянськими поглядами, що з нього згодом вийшов би добрий і дбай
ливий господар. Він розмовляє так, як належить говорити тверезій 
людині. Він із смаком вимовив би це слово «хазяйствечко»... «Люд
ські клопоти» ближчі Лукашеві й приймовніші для нього, ніж по
рожня забавка — пісні. До Мавки він саме й ставиться зневажливо 
через те, що та не вміє збагнути ці «людські клопоти». Уміння збаг
нути клопоти — цей аргумент найбільш важить, чому Лукаш і віддає 
перевагу моторній дужій бабі Килині перед Психеєю-Мавкого.

П'єса Гавптманова — трагедія Гайнриха, що змагається зійти на верхів'я 
можливих для людини творчих зусиль і досягнень. Його любов до 
Раутенделяйн це, власне, тільки епізод в його творчих прагненнях. 
Трагедія Гайнриха — трагедія митця, що йшов і впав, що впевнився, 
що його досягнення ніщо, що його дзвін тільки для ярів, а не для гір. 
Він хоче зійти на новий вищий ступінь,, і Раутенделяйн стає симво
лом цих нових шляхів і дальших досягнень.

Леся Українка спростила Гайнриха, зробивши з «Гайнриха» «Лукаша». Так 
само спростила вона й Марту, Гайнрихову дружину, що за компози
ційним розташуванням дієвих осіб відповідає в «Лісовій пісні» дру
жині Лукаша, Килині. Марта в Гавптмана трагічна постать. Кили- 
на ж, «лукава жінка», випадає в Лесі Українки з символічної ланки 
«Лісової пісні». Килина більше в'яжеться з побутовими традиційни
ми персонажами українського побутового фарсу й драми. Килину 
гратиме в «Лісовій пісні» артистка з тим же амплуа, що вибере для 
себе жіночу ролго і в «Москалі-Чарівнику».

Килина й Лукашева мати репрезентують у «Лісовій пісні» групу людей, во
рожих до природи, до всього стихійного, що в Гавптмановому творі 
її складають учитель, пастор і цирульник. Отже, цю групу дієвих осіб 
і Гавптман, і Леся Українка змалювали в однакових рисах: це тупі, важкі, 
обмежені, мстиві й хитрі «міщани», чужі всьому високому й творчому.

Лукашева мати заперечує й одкидає все, що не приносить безпосередньої 
користи у господарстві. Коли Лукаш показує матері, як гарно Мав
ка «умаїла квітами по-під віконню — любо подивитись», мати на 
це зневажливо відповідає: «Потрібні ті квітки! Таж я не маю у себе 
в хаті дівки на виданню... Йому квітки та співи в голові!».

Квіти непотрібні, непотрібна й Мавка — «нездарисько, нехтолище, леда
що», як називає Мавку Лукашева мати. «Мавчиним квітам» проти
ставлено Килинину «корову турського заводу», а самій Мавці Кили
ну, що «жне, як вогнем палить, аж солома свище під серпом». «Ото 
мені робота», втішно каже Лукашева мати, дивлячись, як працює 
й уміє працювати моторна й дужа Килина. Та все це, вся ця робота, 
всі ці людські клопоти, пеклування про хліб і одяг ні до чого!..

Лісова пісня 395



«Природа, — проголошує Новаліс, — не хоче бути виключною приналежністю окре
мої людини. Обертаючись у власність, вона стає злоякісною отрутою, що жене 
спокій та викликає небезпечне бажання захопити все у владу власника; бажан
ня власности веде за собою незліченні піклування й безглузді пристрасті. При
рода таємно підриває грунт під ногами власника і хутко ховає його у розкритій 
безодні для того, щоб перейти в инші руки; таким чином природа посіупін- 
но задовольняє своє бажання належати всім» (Г[айнрих] ф[он] Офтердінген).

Не «праця», не накопичення матеріяльних багатств, не майно і не прибу
ток мають вагу для людини, не вони забезпечують людині добробут, 
а мудре вміння « т р и м а т и  з г о д у »  з природою. Цим умінням 
володів дядько Лев: він не дозволяв зрубати дуба, він тримав у стай
ні для Куця цапа, він приятелював із стихійними силами природи. 
Всього цього не розуміють Килина й Лукашева мати.

К у ц ь . От сі баби зовсім не вміють жити 
як слід із нами — цапа продали, 
зрубали дуба. Зрушили умову.
Ну й я-ж віддячив їм! Найкращі коні 
на смерть заїздив; куплять — знов заїжджу.
Ще й відьму, що в чортиці бабувала, 
гарненько попросив, щоб їм корови 
геть чисто попсувала. Хай же знають!
Ще-ж Водяник стіжка їм підмочив, 
а Потерчата збіжжя погноїли,
Пропасниця їх досі б'є за те, 
що озеро коноплями згидили.
Не буде їм добра тепер у лісі!
Вже тут навколо хати й злидні ходять.

Для «Лісової пісні» характеристичне оце заперечення пожадливого й хи
жого власництва, антиутилітаризм, проповідь нероботи, негація ко
рисносте і як позитивне розв'язання проблеми — романтична наука 
«тримати згоду з природою».

Дядько Лев умів жити одним життям з природою, і саме він здавався Лесі 
Українці найкращим прикладом, як треба ставитись людині до при
роди. Леся Українка проповідує не перемоіу «природнього» в пра
ці, а поворот до початкової єдносте з природою, — отже, в «Лісовій 
пісні» вона відновлює руссоїстично-романтичну концепцію Л. Тол
стого. Філософія «господарства» у «Лісовій пісні» — філософія ро
мантична й народницька.

Поруч із цією групою людей, ворожих до природи (цирульник, пастор, 
учитель, Лукаіпева мати, Килина), змальовано у Лесі Українки
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й Гавптмана групу духів, ворожих до людського. Це Водяники в обох 
п'єсах, Лісовий Фавн, Перелесник, Русалка. «Я не терплю солом'я
ного духу», — каже Русалка. Вона хоче зіубйти Лукаша, як Лісовий 
Фавн намагається згубити Гайнриха.

К. Бальмонт так описує Лісовика й Водяника у «Затопленому дзвоні»:

«Це стихійні духи, захоплені буттям. Вони природні і тому так яскраві й вродливі 
ці цільні чоловічі характери, що лежать поза межами людського життя. Не 
знаючи умовностей, Лісовик і Водяник зберігають своє обличчя незрадже- 
не, як вічно-цільні лишаються для нас сонце, хвилі, хмари й трави. Вони 
ховають у собі повну гаму почуттів і не знають одного тільки слова каят
тя, утвореного людським оманним життям. Вони нагадують нам картини 
Рубенса й Бекліна з їх натхненною сп'янілістю життя, з їх веселим сміхом, 
з їх волею первісних вакханалій, з усією цією пишновеличністю невичер
паної згаги вражінь, яка доводить нам, що, усунувши хоре й непотрібне, 
ми повинні прорватися крізь кволе до незліченного ряду нових утілень, як 
джерело проривається крізь мертві каміння, — і замирившись з Землею, 
повернутися до сонця, щоб жити, жити, жити»1.

У мелосі, в пісні, в людському творчому пориві через еротичне перероджен
ня, через кохання природне, стихійне набуває душу, перетворюєть
ся в Психею, — людське з'єднується з природнім, і людина починає 
розуміти, що жива природа живе, що у природі нема нічого мерт
вого й німого, а у людському є стихійне.

Така спільна романтична тематика «Лісової пісні» й «Затопленого дзвону», 
така сама тотожня й конструкційна будова обох цих п'єс. Як вид
ко з попереднього розгляду, дієві особи розподілено по де-кількох 
планах на де-кілька окремих труп, причому Леся Українка досить 
близько дотримувалась композиційних схем, запропонованих 
у Гавптмана, з тією, правда, різницею, що українська письменниця 
часто подвоює, дублює дієвих осіб. Так вона, як це ми вже зазначали, 
Гавптманового Водяника-Нікельмана розподілила на Водяного діда 
й на Лісовика. Раутенделяйн вона розділила на Мавку й на Русалку, 
протиставивши ці два образи.

Слід тільки додати, що постаті Віттіхен не відповідає ніяка постать у «Лісо
вій пісні», цього образу Леся не розвинула зовсім, давши тільки на
тяк на «Бабусю кущів» у Мавчиній згадці про Вербу-матусю...

III
Який с о ц і я л ь н и й  сенс «Лісової пісні»? Вол[одимир] Коряк так пише 

про «Лісову пісню».

1 Op. cit., crop. XVII.
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«Символіка казки виявляє протилежність міщанської буденщини (образ Килини) 
і майбутнього гармонійного суспільства (образ Мавки з царства казки). Між 
цими двома світами вагається українська інтелігенція (Лукаш) — капіталіз
мом і соціялізмом»1.

В. Василенко в статті «Мотиви творчости Л. Українки» так висловлюється 
з приводу думок, висловлених у В. Коряка:

«Справді, — пише В. Василенко, — образ Килини і образ матері — це образи без
ідейної грубо-матеріялістичної, як тов. Коряк каже, «міщанської» буденщи
ни взагалі, з її «низменними» інтересами, клопотами й прагненнями; але так 
само й конкретніше — це образи й носителів оцих якостів. Це-ж мати, як то 
кажуть, «поїдом їсть» і ненавидить Мавку («приблуду, накидача»), хоч від 
неї й має не аби-яку користь. Це вона полюбляє «розкішну» Килину з її «мо- 
лошною коровою» «турського заводу». І антиподом цьому виведено образ 
Мавки, образ, як зазначає тов. Коряк, «майбутнього гармонійного суспіль
ства», тоб-то соціялізму. Проте, Мавку, як антипода Килини, треба скорше 
розуміти як образ-ідею високих устремлінь, ідейно-поетичного напруження 
взагалі, як образ ідеальної волі й незалежности, абстрактно-високої мрії»1 2.

Щодо Лукаша, то В. Василенко зазначає:

«Образ Лукаша уважати за образ української інтелігенції, що «вагається між капі
талізмом і соціялізмом», не можна, бо така дешифрація великою мірою 
зруйнувала-б ідейно-художню концепцію «Лісової пісні», що в ній відтво
рила поетка цілу свою філософію життя. Образ Лукаша це дійсно образ 
покоління інтелігенції (як і образ Юнака з «Віли-Посестри»), що за своєї 
весни молодечої витає в царстві високих мрій, взагалі ідейного піднесення 
й т. инш., що в час зрілости захоплюється реальними, «низменними» реча
ми, які не приносять однак щастя, а призводять до руїни й зневіри, й що, 
нарешті, вмирає в примарах, візіях своїх молодечих марінь і надій»3.

З свого боку, ми дозволимо вказати на инший момент. Нас цікавить у да
ному разі не так спроба дешифрувати символи «Лісової пісні», роз
крити той або инший соціяльний сенс тої або иншої дієвої особи, як 
спроба з'ясувати, що важила «Лісова пісня» для соціяльної еволюції 
самої авторки.

Леся Українка — письменниця-громадянка. Отже й «Лісовій пісні» належить 
певне місце в еволюції громадських поглядів нашої письменниці.

1 Українська література. Конспект. ДВУ. 1928, crop. 114.
2 Критика, 1928, кн. VIII, crop. 74.
3 Op. cit., crop. 75.
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Що не казати «за» чи «проти» марксизму Лесі Українки, безперечно одне, 
що марксизм Лесі Українки з'єднувався з ніцшеанством, індивіду
алізмом, богоборництвом, проповіддю «дужої особи». В «Лісовій 
пісні» ми знаходимо цю саму поезію «волі», але з деякими обмежен
нями.

Проголошуючи «Мавку», Леся Українка проголосила «Психею», перемогу 
покори й доброти над боротьбою, «тілу» протиставивши абстрак
цію, мрію. В «Лісовій пісні» Леся Українка, поставивши питання про 
взаємини природи й людини, запропонувала «мелійне» платоніч
но-романтичне розв'язання питання. Од марксизму вона ухилилась 
в бік платонізму й романтики.

Проте, нас не повинні дивувати ці хитання Лесі Українки, ця еволюція од 
«У катакомбах» до «Лісової пісні», ця початкова непримиренність 
і проповідь, кінець-кінцем, покори. Леся Українка пройшла лу саму 
путь, що й багато инших її сучасників: од марксизму 900-х років до 
ліквідаторських ідеалістичних настроїв після р. 1906.

Не треба робити великих соціологічних розшуків, щоб в хитаннях Лесі 
Українки побачити відгук хитань свого часу й своїх сучасників.



«Чернігівка»
Костомарова

Як зазначає Костомаров у примітці до своєї «Чернігівки», розказану тут по
дію взято з «Дел Малороссийского приказа», що бережуться в Мос
ковському Архіві Міністерства Юстиції. «Кн. 46, кар[тки] 221-228». 
Документи ці передруковано в ХІИ-му томі «Актов, относящихся 
к истории Южной и Западной России», № 54, ст. 217-222.

Історик з фаху, Костомаров публікує свою «Чернігівку» як повість уважного 
архівіста, що під час своїх архівних розшуків випадково натрапив на 
цікавий історичний матеріял. Отже, в «Чернігівці» ми маємо зразок 
художнього переказу певних історичних документів, причому в фа
булі автор достотно дотримується своїх архівних джерел. Не відхи
ляючись ні в чому від знайденої судової справи, Костомаров дає зра
зок «цитатної», «виписаної» історичної праці. Він лишається в рям- 
цях вичитаного факту і нічого не додає від себе. «Приказну справу» 
він тільки забарвлює тотожніми матеріялами з інших джерел того 
часу, орнаментує, гаптує, насичує свій твір різними археологічними 
й етнографічними подробицями.

Костомаров іде за вимогами документальної об'єктивности, що моду на її 
створила тодішня літературна сучасність.

З апокрифу, підробки під історію, Макферсонівських фальсифікатів, від 
історизованої мелодрами сентименталістів історичний роман ро
биться чи намагається зробитись точним, копійованим, достотним 
документальним, а не фантастичним відтворенням історії.

Вальтер Скот не задовольняє. Він не задовольняє саме через те, що він не 
цілком об'єктивний, не зовсім точний, що він вигадує, фантазує. 
В. Скот «творить» минуле, а читач починає вимагати не вигадки, 
а документованого минулого, процитованого й ствердженого ар
хівними даними факта. Кінець-кінцем, автор може обмежитись ви
писками з архівних матеріялів і відповідними коментаріями до них 
і читач буде з того більше задоволений, ніж з буйної фантастики по
пулярних авторів історичних романів. Наукові розвідки призвичаї
ли літературну публіку милуватись з цитат.

Наприкінці своєї книги Костомаров додав таку увагу: «Ми пильно додержу
вались, в ґрунтовних рисах, тієї події, що випадком натрапили, розгля
даючи акти в московському архіві міністерства юстиції. Ми дозволи
ли собі, оповідаючи, додавати тільки подробиці побуту й звичаїв того 
часу, як ми їх знаємо з рис, розкиданих по всяких джерелах того віку».
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Костомаров відмовляється розповісти про Ганну більше від того, що 
є в архівних паперах. «Про дальшу Ганнину долю, в справі про неї, 
звісток нема». Нічого свого! З пильного додержання подій, описа
них в актах архіву, Костомаров робить принцип своєї мистецької 
теорії.

Від Вальтера Скота послідовний перехід до Стендаля й Меріме. Меріме 
високо цінить свою літературну діяльність, але він не хоче показа
ти того. Він намагається не скидатись на письменника, і тому ви
бирає собі за фах історію та особливо археологію. Він завжди охо
че подає свої повісті як оповідання археолога, що їх взято з його 
дорожніх вражінь. Фльобер в «Саламбо» дає історичний роман чи, 
швидше, археологічний і науковий, звільнений від будь-якого лі
ризму, цілком об'єктивний, без будь-яких прикмет у ньому особи 
автора.

Та Костомаров іде далі. Він заперечує самий принцип роману. Від фор
ми історичного роману він іде до нових форм б е л е т р и з о в а н о 
г о , на підставі архівних матеріялів опрацьованого, і с т о р и ч н о г о  
н а р и с у .  Отже, в галузі історичного роману, я к і в  інших творчих 
галузях, в половині ХІХ-го століття теорія художньої творчости до
ходить до самозаперечення, мистецтво деструктується, особа авто
рова заперечується, мистець підмінюється дослідником, архівістом, 
особиста творчість [—] архівними виписками й цитатами..

Автор не творить, а копіює, цитує, публікує. Його роля — роля видавця 
й коментатора. Він лише підбарвлює судову справу, протокольний 
сюжет, канцелярський звіт.

Моду на такий протокольний жанр історичного роману та новелі створив 
Стендаль. В своїх італійських хроніках і новелях Стендаль часто-іусто 
зовсім не виходив за рямці простої публікації тих історичних матері
ялів з доби італійського Відродження, що були в його розпоряджен
ні. Отже це, власне, не «новелі Стендаля», а Стендалеві публікації 
архівних до нього невідомих і неопублікованих матеріялів. В росій
ській літературі клясичні зразки таких публікацій дали Лесков та 
Ремізов. В українській літературі найближче до Костомарівського 
способу писати стоїть Орест Левицький з своїми історичними на
рисами, що свого часу друкувалися в «Київській Старині».

Мик[ола] Ів[анович] Петров «Чернігівку» визначає, як твір, що «змальовує 
взаємини між москалями та українцями». Ми дозволили б собі не 
згодитись з цією характеристикою. Адже історія Ганни Кусівни, за
везеної «ґвалтовно» на Московщину з примхи воєводи Чоглокова, 
лишається тільки епізодичною ілюстрацією цих взаємин.

Річ у тому, що коли в художньому творі, романі чи повісті ми маємо будь- 
яке тематичне узагальнення, то архітектурна сюжетна структура епі
зоду й цього тематичного узагальнення повинні бути єдині. Фабула
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епізоду в. поширеній і варійованій ляйтмотивності своїй повинна 
проростати в загальну тему широкого значіння.

Тимчасом у «Чернігівці» автор іде слухняно за протоколом судової справи, 
наповняє цей протокол побутовими подробицями, і тільки! «Черні
гівці» Костомарова бракує широкої соціяльної тематики, психоло
гічної заглиблености, висунених і розроблених принципових про
блем. Це не є психологічна повість, але це не є й приклад соціяльно- 
го роману, де фігурують і діють маси.

Щодо цього, то «Чернігівка» Костомарова тематично значно вужча від Ку- 
лішевої «Чорної Ради». А щодо всього іншого, до побутових описів, 
археологічної точности, то з цього боку твір Костомарова значно пе
ревищує Кулішевий.

Поза фабулою, позиченою з протоколу, Костомаров, белетризуючи судову 
справу, віддав найбільше уваги побутовій орнаментації свого тво
ру. Костомаров — історик побутового напрямку; він — історик, для 
якого існує зовнішній світ. Може саме через це він і написав декілька 
історичних романів. Він робить те, що інший письменник і з іншого 
приводу назвав «транспоновкою мистецтв» («transpotition de Tart»). 
Костомаров з'єднує наукову й художню маніри письма і з історич
ної архівної розвідки робить белетристичний нарис. При дослідах 
минулого він уважно й докладно вивчає побут, убрання, обстанову, 
речі, звичаї, обряди й вірування.

Це позначилося і на його «Чернігівці». В своїй «бувальщині» Костомаров 
присвячує багато місця описам убрання, речей interieur'y. Коли ми 
говорили про «хронікальну протокольність» Костомарової «Черні
гівки», ми називали Стендаля, що в своїх «Італійських хроніках» дав 
зразки подібного протокольного, хронікального опрацювання мате- 
ріялу, але'щодо перенасичености «Чернігівки» описами речей і ма- 
теріяльного побуту, то тут Костомаров відходить від маніри Стенда
ля та Меріме й наближається до Фльобера й Готьє з їхнім «художнім 
матеріялізмом», їхнім матеріялістичним культом речей.

Минуле Костомаров сприймає з його речевого й обрядового боку. Жит
тя, мовляв, підлегле певним ритуальним формам. Писавши про 
XVII-ий вік, Костомаров виявляє цю усталеність обрядової ритуаль
ної чинности.

М. С. Грушевський характеризує Костомарова, як публіциста, підкреслю
ючи принциповий і послідовний в і з а н т и з м  його громадсько
го світогляду: «Поруч тих високих прикмет, що забезпечили йому 
провідне місце в громадянстві за життя і вдячну пам'ять по смерті, 
він, — пише акад. Грушевський про Костомарова, — не свобідний 
був від певних дивацтв, від бажання підчеркнути свою індивідуальну 
самостійність своїм консерватизмом, або — може так висловлюсь — 
в і з а н т и з м о м ,  всупереч ліберальним і радикальним поглядам.
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Всупереч свому принципіальному, широкому, нецерковному розу
мінню релігії, він підчеркнув свою православну обрядовість»1.

Та є підстави говорити не тільки про візантизм громадських поглядів Кос
томарова, візантизм його особистого поводження, але й про візан
тизм його художнього письма. Спосіб мислити, спосіб діяти й спо
сіб писати в нього тотожні. Р и т у а л і з м  Костомарова є властива 
риса його вдачі і його творчости. Увага до обрядовости позначилася 
не тільки на ідеологічних його переконаннях, але й на його способах 
сприймати й творити.

Коли ми порівняємо способи письма в «Чернігівці» Костомарова й Кулі- 
шевій «Чорній Раді», то доведеться визнати, що ритуалізм зовсім 
невластивий Кулішеві. Обрядового сенсу життя XVII-ro віку Куліш 
не усвідомлює зовсім.

Щоб виразніше відтінити ці особливості стилю в Костомарова й Куліша, ми 
спинимося на тому, як ці два письменники змальовують з у с т р і ч і  
дієвих осіб, — Куліш у «Чорній Раді» і Костомаров у «Чернігівці».

Ось зустріч Шрама й Василя Невольника, як її описано в «Чорній Раді»:

«Василь Невольник з великої радости не знав,  що й роб ити:  кинувся до 
Шрама і поцілував його в коліно. Далі до сина: — Боже правий. Та... це ж 
твій Петрусь! Орел, а не козак. Петро нагнувся із сідла й поцілувавсь із Ва
силем Невольником».

Ось зустріч Шрама з Череванем та божим чоловіком:

«Шрам вийшов із-за дерева.та й став навпроти Череваня. Як схопиться ж мій Чере
вань: — Бгатіку, — каже, — чи це ти сам, чи це твоя душа прилетіла послу
хати божого чоловіка? Та й обнявсь і поцілувавсь із Шрамом, як із рідним 
братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув Шрамів голос. Зрадів 
дідусь, що аж усміхнувсь».

Зустріч Шрамова з гетьманом Сомком:

«Шрам аж затремтів, як глянув: — Боже мій! — каже, — та це ж Сомко! А той собі 
зрадів, побачивши Шрама. Обнялись, поцілувались і довгенько держали 
один одного, обнявшись. Далі привітавсь гетьман і з Череванем. Черевань 
так зрадів, що нічого й не міг  с ка з а т и  на гетьманське привітання, 
та вже обнявсь, промовив тільки: — А, бгатіку мій любезний».

Отже, як бачимо, Куліш з у с т р і ч і  оформлює в способах умовного пси
хологізму. Для нього зустріч не є усталений оформлений обряд, що

1 Науково-публіцистичні й полемічні писання Костомарова К. 1928, crop. V.
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його замкнено в наперед зазначені традиції ритуальної форми. У Ку- 
ліша герої при зустрічах не знають, що робити і що казати. їх жести 
(«обнялись, поцілувались») загальні; їх рухи загально емоційні.

У Костомарова, навпаки, все підлягає канонічним правилам. Зустріч у ньо
го то є обряд, чинність, наперед вироблена схема рухів. Жести й сло
ва, що ними вітаються дієві особи, в Костомарова не випадкові й не 
емоціональні, як у Куліша. Зустрічі в нього ієратичні й пишні в своїй 
урочистій від дідів усталеній традиційності.

Полковника Борковського, що повернувся до Чернігова, зустрічають за 
певним розпорядком. Зустріч має свій mise-en-scene. Кожен знає, де 
стати й що зробити!...

«Ударено в дзвона на башті і тим оповіщено, що пан полковник повернувся... Пол
кова старшина — обозний, суддя й писар — почувши, що вдарено в дзвона 
на башті, вже поспішались у полковницький двір. Полковник вийшов з ко- 
ляси, зійшов на ганок та й стояв зпишна, дожидаючи старшину, що швидко 
вже йшла двором до ґанку, заздалегідь скидаючи шапки. Полковник на їх 
здоровлення тільки трохи підняв шапку, нічого не сказав, тільки позирнув 
на їх та й пішов до себе в будинок. Старшина пішла за ним слідом, несучи 
в руках шапки».

Отже, суспільство XVII-ro віку знає усталений рух. Живописець тих часів 
малював людські постаті в умовній («зв'язаній, дерев'яній») позі 
з умовними жестами не через те, що він не вмів або ж був не здібний 
малювати інакше, а через те, що він відтворював с т р і л ь  доби. Напе
ред передбачена форма жесту і руху зв'язувала людину.

Зустріч полковника з родиною це так само гієратичний мовчазний обряд 
з наперед налагодженим розпорядком.

«У сінях зустріла полковника його сім'я: жінка, син і дві дочки. Нічого їм не про
мовивши..., полковник із сіней ввійшов у простору світлицю... Слуга зняв 
з нього кунтуш. Тоді полковник поцілувався з жінкою, потім з дітьми, а ті, 
підходячи до батька, спершу кланялись йому в землю, а тоді цілували його 
в руку. Полковник звелів слузі подати собі люльку і сів на крісло біля столу».

Полковник промовчав не через те, що в нього не знайшлось би ласкавого 
слова для дітей, а через те, що це не «годилося», що «звичай не ве
лів». На зврічаї, на уставі, обрядовому каноні тоді держався світ, гро
мадські стосунки й родинний лад. Уставна регламентованість рухів, 
жестів, почуттів, вчинків, слів, думок у XVII-му ст. була властива не 
тільки манастирю, але й родинному й суспільному життю. Ідеальну 
регламентовану уставність життя й передбачав «Домострой».

Ось зустріч полковника й воєводи Чоглокова:
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«Полковник зараз устав і пішов до дверей, що в їх увіходив гість... В руці в воєводи 
була гостроверха шапка. Вишкіряючись, поклонився він полковникові, до
торкаючись пальцями до долу, і сказав: — Земно й низько кланяюсь висо- 
кочтимому господину полковнику».

Це є формула привітання, на яку полковник відповідав так само за певною 
сталою формулою.

Оцього «в і з а н т и з м у », оцієї ідеальної регламентованої уставное™ фев- 
дального життя XVII-ro віку і не вхопив зовсім Куліш у своїй «Чор
ній Раді». Куліш сприймає минуле з сентиментального боку.

Його герої, навіть старий і суворий полковник Шрам, чутливі й емоціо
нальні. «Шрам аж затремтів, як глянув... Довгенько держали один 
одного, обнявшись».

На стилі автора, на його манірі письма завжди позначається спосіб світо
сприймання. При певній увазі завжди можна розкрити соціоло
гічний сенс даного художнього образу, ідеологічний еквівалент тієї 
особливості стилю.

Народництво Кулішеве — сентиментальний «хуторянський» лібералізм, 
з легким присмаком гуманістичного інтелігентського, «толстовсько- 
го», коли хочете, чутливого анархізму. Народництво ж Костомаро
ва — візантологічне. Костомаров сучасник Костянтина] Леонтье
ва; у Костомарова й Леонтьева є багато спільного: отая нелюбов до 
«пошлого лібералізму», отеє негативне ставлення до «інтелігенції» 
й «інтелігентщини», отаке поєднання консерватизму революційнос
те й бунтарства. Обидва вони учні й послідовники Жозеф де Местра.

«Один з предтеч великої східньо-европейської революції», як визначає його 
М. Грушевський, Костомаров — «спільник радикальної інтелігенції 
в її боротьбі з старим режимом», але він різко розходився з ради
кальним крилом тодішньої російської інтелігенції, бо для Костома
рова ідеалом суспільства був ідеал « у с т а в н о г о »  суспільства, а зо
всім не гасло європейської лібералізації народнього життя.

Ми зазначили, що «Чернігівку» Костомарова не можна застосовувати до пси
хологічних повістей. В сюжеті автор обмежується протокольною час
тиною, а в описах археологічно-етнографічними деталями й подро
бицями. Та все ж деяких психологічних екскурсів авторові не бракує.

Мазепа, Вуяхович, Молявка-Многопіняжний, Чоглоков, дьяк Ларіон Іванов 
з малоросійського приказу й дьяк Калітін з приказу Патріяршого 
та й гетьман Петро Дорошенко1 мають в тих або ж в інших проявах

1 Костомаров чудесно змалював Петра Дорошенка, схопивши головні риси україн
ського гетьмана, козацького ватажка XVII-ro в. Я дозволю собі зробити трохи несподіване
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одну властиву всім їм рису, рису двоїстости, замаскованости; всі вони 
одно думають, інше говорять і ще інше роблять.

Зрада й змова — є одна з головних тем у «Чернігівці». Гетьман Дорошенко 
не вірить Москві, Москва не вірить Дорошенкові. Він запевняє, що він 
не ворог цареві, не супостат, а вірний підданий: «Я до їх з щирим сер
цем, а вони до мене з ножем» — і одночасно він таємно посилає по
сланця, щоб передати звістку султанові, що стоїть за Ташликом, щоб 
швидше приходив з ордою на одсіч. Прагнучи, щоб Україна була 
самостійна й незалежна, «він хитрував та мудрував». З нещиросте, 
з хитрування він робив провідний принцип своєї політичної акції. 

Трагізм становища Петра Дорошенка, загнаного й обложеного в Чигирині, 
полягає в тому, що Дорошенкові ніхто не вірить. Навіть власна його 
матір йому не вірить.

Такий же двозначний, двоїстий і Мазепа: «Це такий шельмованець, що кого 
схоче поведе й виведе і в провалля заведе. Він підлестився до нашо
го гетьмана (Дорошенка), а як побачив, що сонце йому вже не так 
світить, як перше світило, так зараз і зрадив свого добродія; тепер 
підлестився до Поповича (гетьмана Самойловича), а коли прийде 
час, — і того зрадить. Отакий то ваш Мазепа». Хитрим, улесливим, 
зрадливим показано Мазепу в сцені з Самойловичем, — одній із 
найкращих у всій повісті Костомарова.

Такий Мазепа! Такий же й Вуяхович, з хитрими очима й тонким, мало не 
жіночим голосом, улесливий і двозначний. Запобігаючи ласки в пе
реможців, це він, Вуяхович, видав Молявці Дорошенкового послан
ця з листом до султана.

Цікава постать Молявки-Многопіняжного: лукавого, хитрого, двоєдушного, 
байдужого до всього, окрім власних особистих інтересів, що не гре
бує нічим, аби висунутись і просунутись. Його кар'єра — з простих 
козаків до хорунжого і потім до сосницького сотника — це просуван
ня вперед негідника, зрадника й шпига, що з доносу й лицемірства 
зробив спосіб акції. Він один з тих, що зраджують тільки для того, 
щоб зрадити, що доносять навіть тоді, коли цей донос може пошко
дити йому самому. Його цинічна фальшивість дивує навіть Мазепу. 
«А як же, козаченьку, не стидно було тобі давати мальовану прися
гу? — сказав докірливо Мазепа. — Хто ж після цього віру матиме 
і другій твоїй присязі?»

порівнання і згадати оповідання Бориса Пільняка «Криголам». Костомаров свого Дорошен
ка й Пільняк Махна змалювали в однаковій «сюжетній ситуації», в сцені, як п'яний отаман 
в галіфе з гармонікою в руках в супроводі свого «штабу», приспівуючи й пританцьовуючи 
ходить по селу. Так само в епізоді п'яної іульні на вулицях Чигирина «оформлено» й Петра 
Дорошенка: в заломленій набакир шапці гетьман Дорошенко садив гопака; вельможні гуль
віси, пританцьовуючи, приспівували гуртом. В однаковій сюжетній ситуації письменники 
ототожнили ці відмінні постаті, відокремлені двома століттями, Дорошенка й Махна.
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Тема «двоїстости» — ляйтмотивна в «Чернігівці».
Воевода Чоглоков — жінолюб, ґвалтівник, але він приховує свою розпусту 

маскою побожности. Його розмова з полковником Борковським — 
зразок тонкого й двозначного тартюфства. Борковський радить йо
му одружитись, а Чоглоков підіймає очі, зідхає й каже: «Воно так 
бачиш, приятелю мій, я думаю про те, як спасіння на тому світі 
заробити, більше, ніж і про те, щоб на цьому дочасному світі було 
добре». Розпусник, він грає ролю цнотливої людини, одягає маску 
чистої побожности, намагається за протилежними словами сховати 
свій справжній сенс.

Дьяка Івана Калітіна всі вважають за розумну, дуже чесну, не грошолюб
ну людину. Щодо його честности та негрошелюбности, то ніхто не 
міг би показати, що з цього чи того чоловіка Калітін узяв хабаря яко
го. Що ж, може, Калітін, і справді, чесна людина? Ба ні, — це зна
чить тільки, що він тонка людина і вміє з витонченою двозначністю 
за маскою чесности й негрошелюбства заховувати своє хиже й люте 
невблаганне здирство.

Отже Костомаров скрізь у характеристиках дієвих осіб своєї повісти по
двоює, розкладає, паралелізує. Його цікавить проблема психоло
гічного «двойничества», психологія поєднаних протилежностей. 
Дієві особи «Чернігівки» [—] це єдиний тип «зрадника» й «змовни
ка» в різних лише іпостасях. Проте, йшовши за сюжетною схемою 
своїх архівних джерел, Костомаров в «психологію зрадництва» не 
заглибився.

Щодо загального тону «Чернігівки», то ще Мик[ола] Ів[анович] Петров сво
го часу писав: «Побут та життя Москви й московських людей автор 
змалював, накладаючи надто густі, темні фарби, що справляють 
прикре вражіння».

«Проголосивши російське "самодержавіє" продуктом монгольського по
неволення, засвоєним московськими князями і пересадженим на 
східнє-слов'янський ґрунт для внутрішнього вжитку, так би казати, 
Костомаров тим самим проголосив централістичне самодержавіє 
за явище глибоко противне народньому життю — "слов'янському 
духові" (говорячи тодішньою термінологією), — таким, що з ним не 
можна було ні миритись, ні толерувати» (М. Грушевський).

Ставлячись негативно до московського самодержавства, як наслідку татар
щини, Костомаров так само негативно ставився й до всього того, що 
запровадило самодержавство в народне життя. Змальовуючи Мо
скву, Костомаров в останній частині своєї «Чернігівки», присвяченій 
історії Чоглокова, якого обдирають у приказах, підноситься до по
хмурого й смутного патосу, патосу сарказму. Тут він стає уїдливим, 
саркастичним і злим. Приказні дьяки, змальовані у Костомарова, — 
надзвичайно м'які, делікатні; вони розмовляють ласкаво й лагідно,
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цитують святе письмо й словами св. письма прикрашують свою 
жорстокість, знущання й здирства.

— «Змилосердься! Адже ж то половина мого маєтку родового, — голосив Чогло
ков». — «На це я тобі так скажу, любий мій Тимофію Васильовичу, — сказав 
думний дьяк. — Ти чоловік письменний, то знаєш, що в святому письмі 
сказано: лучче калікою ввійти в царство боже, ніж з усіма цілими членами 
укинутому бути в пекло огненне. От і ти тепер зроби так, як се премудре 
слово велить».

Ось інша сцена з іншим дьяком.

— «Чи не можна хоч двір у Москві зоставити мені?» — казав Чоглоков. — «А ніяк! —
сказав зважливо Калітін. — Словом божим кажу тобі: не изыдеши отсюду, 
донеже воздаш последний кодрант. І двір, і все, що в домі є, і всіх холопів 
своїх, що в дворі, — усе, все віддай. Не зроби, як Ананія та Сапфіра, що обі
цяли ввесь маєток свій апостолам Христовим...».

На цих уступах в «Чернігівці» Костомарова позначилися певні автобіо
графічні спомини. Нема сумніву, що московські прикази XVII-ro в. 
змалював Костомаров за особистими враженнями від ІІІ-го відділу 
канцелярії його величности, а постать Дубельта у відповідній пе
реробці позначилася на постатях дьяків, описаних у Костомарова. 
«Дьяком у Патріяршому приказі був тоді Іван Родивонович Калітін, 
підтоптаний пан, з круглою трохи просивою борідкою, на літа було 
йому років з п'ятдесят, у справах вельми тямущий, добре говорив 
і писав. Усі вважали дьяка за розумного чоловіка»...

Оця характеристика, ці окремі деталі, (кругловидість, 50 літ), оте «доро
гий мій», «любий мій», отії цитати з святого письма, уся манера 
поводження, моральних навчань і залякувань Сибіром та катуван
ням, — усе це нагадує й відтворює характеристику Дубельта.

В. І. Семевський так описує Л. В. Дубельта, з яким довелося мати діло Косто
марову в ІІІ-му відділі після арешту в справі Кирило-Методієвського 
товариства... «Це була людина дуже розумна, висловлюючись над
звичайно м'яко, він усе приказував «мій любенький друже», цитував 
святе письмо, що знав його досконало; та в рисах його обличчя було 
щось вовче й лисяче; в ньому позначалися й тямучість хижого звіря, 
і гоноровитість, і хиткість» (Р[усская] Стар[ина], 1886).

Очевидячки, дуже взнаки далося Костомарову оцеє знайомство з москов
ськими приказами.

Взагалі, на «Чернігівці» відбилися певні моменти автобіографічні. Примі
ром, взаємини Петра Дорошенка та його матері цілком відтворю
ють особисті відношення Костомарова з матір'ю. «Дорошенко дуже
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поважав свою матір, хоч і дошкуляв їй часто з-опалу, а потім просив 
у неї прощення і мирився з нею». Ці всі сцени, коли стара проклинає 
сина, а палкий Петро, розлютувавшись, замикає матір, а тоді, схаме
нувшись, прохає в матері прощення, ці всі сцени з особистого життя 
переніс Костомаров і до своєї «бувальщини».

«Чернігівці» Костомарова читач знайде для себе цікаву лектуру, що 
притягне до себе його увагу не тільки як зразок і певний приклад 
в еволюції форм історичної української повісти в напрямку від іс
торичного роману до белетризованого історичного нарису, але й як 
картина політичного життя XVII-ro віку, змальована досвідченою 
рукою фахівця-історика, що поєднав в собі глибокі знання вченого 
й майстерність художника-белетриста.



«Людина, 
що сміється»

І
Романи Віктора Гюґо читатиме кожен: хлопчик 12-ти років читатиме їх 

з таким же захопленням, як і людина, спокушена в літературі. їх 
читатиме прихильник «легкої лектури» й їх читатиме філософ, що 
нехтує з «белетристики».

Віктор Гюґо був не тільки автор цікавих романів, а ще й історик, соціолог 
і вчений. У вступній замітці до «Людини, що сміється», накреслюю
чи головну тематичну лінію свого твору, він зазначає:

«Саме в Англії треба  вивчати це явище — дворянство, так само, як у Франції 
треба вивчати королівську владу. Справжній заголовок цієї книжки пови
нен би бути: А р и с т о к р а т і я .  Другу книжку, що її буде написано слідом 
за цією, можна буде назвати: Мо на р х і я .  І ці дві книжки, якщо авторові 
пощастить закінчити цю працю, попередять і викличуть іншу, що її назва
но буде: «Дев'яносто третій рік».

Отже, треба вивчати..., тимто у своїх романах Віктор Гюґо сполучав емо
ційну піднесеність форми з інтелектуальною насиченістю змісту.

З своєї трилогії, де кожен том присвячено окремій темі: февдалізму, мо
нархії й революції, він хоче зробити грандіозну студію величезних 
епохальних катаклізмів, трьох діялектичних зламів, що приходять 
один на зміну одному в процесі соціяльної боротьби протилежних 
кляс і відмінних політичних систем. На перший плян письменник 
висуває не чисто-літературні завдання, а завдання спеціяльних істо
рично-соціологічних студій.

В. Фріче’в статті «Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский» ставить Чернишев- 
ського я к  м и т ц я  поруч з Левом Толстим і навіть вище за ньо
го. Переоцінюючи естетичні цінності й перебудовуючи естетику як 
систему, Фріче стверджує, що значіння твору залежить виключно 
від теми й висловлених у творі думок. Інакше кажучи, В. Фріче, по
ставивши романи a la these вище за романи чистої форми, хоче ба
чити в романах не так зразки художньої белетристики, як своєрідні 
«науковообразні» трактати, документи доби, що в них культуру ін- 
телекта сполучено з культурою акції, авангардну лідерну чинність 
з високою інтелектуальною насиченістю.

Віктор Гюґо не Чернишевський, але він розумів мистецьке значіння соці- 
яльних тем, що мають ваіу в поточній політичній боротьбі кляс. Він
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розумів значіння літератури як громадського чинника, як трибуни 
для агітаційних виступів. Людина з великим політичним темпера
ментом, природній памфлетист, він уважав агітку й плякат за зовсім 
не кепські зразки для твору, що претендує бути одночасно політич
ним памфлетом і маніфестом партії. На сторінках творів Віктора 
Гюґо ви чуєте відгуки вуличних барикадних повстань і парлямент- 
ських кулуарних гучних ляпасів.

Майже всі романи Віктора Гюґо це романи a la these. Дивлячись на себе як 
на ватажка й лідера, обертаючи свої романи в соціологічні трактати, 
в філософсько-політичні студії, Віктор Гюґо звертав особливу увагу 
на документальну обґрунтованість своїх творів. Він документалізує 
сюжетний розвиток романа. Він цінить документи як мистецький 
матеріял і документалізацію — як мистецький спосіб. Він переобтя
жує свої твори документальними матеріялами, підпорядковуючи їх 
певним схемам. Документальну точність він сполучає з абстрактніс
тю наперед розроблених схем. Він підносить документ на ступінь 
формули й схему на височінь документу.

Цілі розділи він присвячує довгим цитатам з документів, як от, наприк
лад], в першому розділі на початку роману, де він перераховує ба
гатства англійської аристократії, її конституційні привілеї й суспіль
ні права, що, межуючи із смішними забобонами селянства, могли б 
здатись звичайними курйозами, коли б ці права й привілеї не були 
способом, ствердженим традицією і законом, суворого й невблаган
ного соціяльного визиску.

Віктор Гюґо володіє масою спеціяльних знань: він пише з однаковою обі
знаністю про компрачикосів, про біскайську урку, про закони 
й процесуальний кодекс старої Англії, про театр і парлямент кінця 
XVII віку, про королеву Анну й змагання в бокс.

Поль Берре перераховує джерела, що з них скористувався Віктор Гюґо для 
«Людини, що сміється»: «Сучасне становище Англії» Чемберлена; 
«Les Delices de la Grande Bretagne» Бівереля; «[Книгу мучеників (Іс
торію гонінь на християн)»] Фокса; «Спомини й мандрівки» Кюсті- 
на; «Marie la Sanglante» Гамеля; два томи Ледрю Роллена «Занепад 
Англії», етюди Ескероса «Англія й англійське життя», «Філософська 
мандрівка в Англію» Геннекена, «Історія Карла-Едварда» А. Пішо, — 
цього досить, щоб процитувати найголовніше. Старовинний ма
ленький ельзевір «L'Etat de l'Escosse», студія про «Циган», а також 
альманахи «Rider Britisch Almanach» та «Debretts Peerage», де він 
знайшов відомості про аристократію і вишукав потрібні імена, до
повнюють наведений спис1.

1 Paul Berret. Victor Hugo. Bibliotheque d'histoire litteraire et de critique. Paris. Librairie
Gamier freres. 1927, p. 365-366.
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«З усіх цих томів, — зазначав Поль Берре, — Гюґо позичив багато подробиць, але ці 
подробиці не створили точної візії всього в цілому, бо для Віктора Гюґо тре
ба, — каже Берре, — щоб його уява брала за вихідний пункт видиму реаль
ність. Коли він бачить, тоді його фантазія коментує, поширює, поетично 
відроджує цю реальність, але там, де його ерудиція виключно книжна, він 
змінює характер часу й оточення. Коли справа йде про віддалені епохи — 
це нас не дратує. Ми не сперечаємось з ним ані за Греччину, ані за Схід, ані 
за добу римського занепаду, як він їх змальовує; та як би мало ми не зна
ли історію Англії, нам здається, що є щось невірне й прибільшене в його 
зображеннях англійської аристократії XVIII віку»1.

Ми не можемо згодитись із жодним з наведених тверджень Поля Берре.
Поняття часу й оточення, що на них посилається Поль Берре, взагалі надто 

умовні й відносні.

«Історичний роман не є історичне джерело і цілеспрямовання авторове впливає 
на деформацію матеріялу. Ці положення, — каже І. Нусінов, — давно чіт
ко сформулювали марксівські літературознавці. Історичний роман є, по- 
перше, документ для пізнання епохи і кляси, що його утворили, а не епохи, 
що її відображається в романі. По-друге, вибір матеріялу визначає та соці- 
яльно-клясова ідея, яка диктувала написання цього твору, те соціяльно-кля- 
сове буття, яке обумовило творчість автора даного історичного роману»1 2.

Отже Віктор Гюґо мав цілковиту рацію, коли відкидав історичну правдо
подібність як підвалину мистецької творчости, і памфлетній уїдли
вості віддавав перевагу над історичною правдою. Віктора Гюґо ці
кавив не Яків і не Ґеорг, а Наполеон III. Минуле Гюґо малював як 
сучасне. Його історизм наскрізь памфлетний. І коли Полю Берре не 
подобається різка й неґативна характеристика англійської аристо
кратії XVIII віку, то він забуває, що Гюґо мав на увазі не Англію й не 
XVIII вік, а сучасну аристократію наполеонівської Франції.

Ми повинні згодитись із тим, що «L'homme qui rit» належить до числа 
« к н и ж н и х »  романів. Використовуючи для свого твору книжні 
джерела й наближаючи свій роман до історичного трактату, Віктор 
Гюґо з «Людини, що сміється» зробив роман « е с е ї с т и ч н о г о »  
типу. Для романа-essays книжність не є хиба, а характеристична 
прикмета, властивість даного стилю. За найкращі сторінки в «Люди
ні, що сміється» ми вважаємо саме ці сторінки-essays, вчені, дотеп
ні, вишукані, книжні, де Гюґо конкурує з такими майстрами писати 
essays, як Мішле, Тен, Карлейль і Поль де-Сен Віктор.

1 Ibid.
2 Литература и марксизм. Книга пятая. 1929, crop. 29.
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В «Людині, що сміється» слід відзначити два елементи: з одного боку — 
вплив німецького романтизму, пишної нестриманої фантастики 
в дусі Е. Т. А. Гофмана, а з другого — вплив раціоналістичної роз
судливосте, типово-французької чіткосте, ясности, логічносте. По
руч із стихійною буйністю похмурої й дикої фантазії надзвичайна 
логічна структурність, надзвичайна аналітична ясність.

Маг, що обертається в країні химер, фантаст і романтик, що володіє всі
єю пишновеличністю найвибагливіших уявлень-символів, Гюґо пі
шов своєрідним шляхом: він з'єднав романтичні смаки й прагнення, 
вплив Е. Т. А. Гофмана з раціоналістичною логікою Декарта, з тен
денцією математизувати химеру.

В «Людині, що сміється», «Соборі Паризької богоматері», «93 році» Гюґо 
пішов тим самим шляхом, що й Бальзак в «Шагреневій шкірі»: ви
гадану штучність, ілюзорну неправдоподібність, недобру антиквар- 
ність, романтичний ірреалізм логізовано, систематизовано й урів
новажено.

Віктор Гюґо — сучасник Толстого й Достоєвського. «Людину, що смієть
ся» Гюґо писав саме тоді, коли в західньо-европейській літературі 
вже починав позначатись інтерес до психологічного роману з влас
тивою для цього літературного жанру увагою до душі, людини й ін
дивідуума. Психологічний реалізм, що виріс на ґрунті романтично
го спіритуалізму (відзначімо між іншим вплив Е. Т. А. Гофмана на 
Достоєвського), бачив мету мистецтва в людській душі, в розкритті 
психологічних глибин, в змалюванні складних й ледве помітних ду
шевних рухів.

[О]. Воронський у книзі «Искусство и жизнь» (М. 1924), посилаючись на 
Л. Ортодокса, стверджує: «діялектика в мистецтві веде до Толстого, 
до реалізму». Але «діялектика в Толстого, це — діялектика душі», 
як зазначив Чернишевський. «Толстого, — писав свого часу Черни- 
шевський, — приваблює найбільше психічний процес, його форма, 
його закони, діялектика душі, щоб висловитись певним терміном». 
Г. Плеханов, навівши ці рядки Чернишевського як «надзвичайно 
тонке критичне зауваження», додає: «Толстой не звертав уваги на 
аналізу взаємних відношень людей, він був по суті цілком байдужий 
до цих взаємин; Толстой цікавився виключно собою, аналізував своє 
власне психічне життя і тим розвивав іу  свою здібність, що насправ
ді й є найвидатніша риса його художнього таланту».

Лева Толстого цікавив внутрішній замкнений світ людської душі, ізольовані 
процеси її соліпсичної психіки. Заглиблений психологізм, проблему 
відокремленої особи, фетишизм незалежної психіки, індивідуаліс
тичний примат «душі» — психологічний діялектизм Лева Толстого 
ми протиставили б раціоналістичному діялектизмові Віктора Гюґо.

I I
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Гюґо не матеріаліст, він «просвітник» і картезіанець, але в проти
лежність Толстому він має справу не з «особами» і не з «душами», 
а з принципами, логікою вчинків, аналізою механізмів, з структу
рою соціальних тем.

Кожна суспільна доба має своє уавленна про ролю й сенс індивідуально
го, особи й людини. XVIII і XIX вік, доба пануваннл «просвітництва» 
й буржуазного лібералізму, надавали особливого значінна «а» та 
індивідуумові. «Суб'єкт» ставилоса вище від «об'єкта», «я» — від 
«маси», окрему людину —■ від колектива. Соліпсизм панував у філо
софії.

XIX вік, від Шелінґа й до Ніцше, навчав вірити в фікцію «а», в фікцію ін
дивідуального й індивідуальности, підтримувати в собі і в інших 
ілюзію особи й особистого. Тимчасом «а» — тільки функціа суспіль
ства й класи, політичних обставин, економічних умов, тільки части
на й частка загального соціально-виробничого процесу. Бо «істота 
людини не є абстракт, властивий о к р е м о м у  індивідууму. В своїй 
дійсності істота людини є сукупність суспільних взаємин» (Маркс).

Гюґо — людина XIX буржуазного віку, але він дотримувавса «лівих» погла- 
дів. Коли він ще й не дійшов був до того ступна, щоб стати цілком 
на ґрунт матеріалістичного світогладу й трактувати особу ак проав 
громадських взаємин, то все ж він уже й не орієнтуєтьса на показ 
окремої особи. Його увагу притагав не «а», не «людина», не «П'єр 
Безухов» і не «Альоша Карамазов», а «класа» і «класи», класові анта
гонізми, соціальні зрушення, принципи, ідеї, схеми. Коли Толстого 
й Достоєвського цікавила людина, то Віктора Г ю ґ о  цікавила діалек
тика соціальних антагонізмів, втілених в понатта-образи.

Віктор Гюґо не є психолог, що замикаєтьса в аналізі «душі» й людини; він 
не є й реаліст, що для  нього «1е monde visible existe», що для нього іс
нує «зовнішній світ», «природа» і «факти», ак, приміром, для  Теофі- 
ла Ґотьє, парнасців або ж  натуралістів. «L'homme qui rit» не є зразок 
психологічного або натуралістичного романа. Цей твір не мав нічого 
спільного з творами Зола, Толстого й Достоєвського. Видимий світ 
й видиму реальність Гюґо сприймав не ак факт і даність, а ак завдан- 
на, ак здійсненна логічного принципу, ак реалізацію раціональної 
конструкції.

Віктор Гюґо раціоналіст. Він вірить у дутику, що керує світом. Замість ба
чити Віктор Гюґо волів вивчати. Він вірить у слово, що творить світи, 
вірить в книгу. У боротьбі з середньовіччам і февдальною монархією 
він догматам церкви й догматам короля протистав лає книгу ак го
ловну ідею нового часу й ак провідне гасло визвольного руху (Тема 
«книжки, що вбиває церкву», лежить в основі «Notre-Dame de Paris»).

Віктор Гюґо не спіритуаліст і не психолог. Він раціоналіст й логік; він по
слідовник Декарта, прихильник картезіанської школи з її провідним
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принципом: «cogito ergo sum», — мислю, значить існую. Віктора Гю- 
ґо не цікавлять «душі» його героїв, його цікавлять їхні думки. Його 
психологія — логіка. Психологічні аналізи Віктора Гюґо формаліс
тичні, — це віра в пріоритет думки, певність, що на думку, як на 
складову частину, можна розкласти кожне людське почуття, кожну 
людину в її цілому.

Ідеям він віддає переваїу над психологією, «думкам» над «душами». Рома
ни Віктора Гюґо с л і д  було б застосувати не до романів психологіч
них, а до романів ідеографічних.

III
Дієві особи з «Людини, що сміється» [—] це вуособлення певних абстрак

тних логічних понять, це певні алегоричні фікції, персоніфіковані 
принципи.

У своїх психологічних аналізах Гюґо йде лінією спрощень. Замість загли
блюватись або ускладняти він оголяє. Психологія дієвих осіб його 
романів за ввесь час уявленого їх існування лишається незмінною. 
Надавши своїм героям якоїсь однієї певної риси, Гюґо увесь їх даль
ший розвиток скеровує в одному напрямку. Дея в «Людині, що 
сміється» — сама чистота; герцоґиня Джосіяна — вся легковажна 
й змислова; Баркілфедро — зрадник. Йому байдуже «душі» Ґуїнпле- 
на, Джосіяни, Баркілфедра. Його цікавить образова логіка «потвор
ного», «гордощів», «низькосте», логіка моральних і філософських 
абстракцій, втілених в людину. Він логізує, схематизує й системати
зує. Окремі сюжетні ситуації в його романах це — зв'язки понять, 
сполучення силогізмів, конфлікти не осіб, а ідей, катастрофи алего- 
ризованих філософсько-моральних абстракцій.

Віктор Гюґо був надзвичайний майстер вербальних аналіз.
Узявши якийсь образ-поняття: зради, ненависти, відданосте, сміху, по

творносте, моря і ночі, вовка і людини, «ночі, що не така темна, як 
людина», і вовка, що є лагідніший за людей в їх звірячому вовчому 
хижацтві, він розкриває логічний сенс даного образа. В рямцях сло
весних протиставлень він дає вичерпливу характеристику поняття- 
символу, що його він аналізує. Він роздрібнює, ділить, розламує; він 
будує силогізми, може не завжди бездоганні, але завжди вишукані 
й іноді уїдливі й парадоксальні, обертає свої фрази в лабораторні 
схеми, зразки математично-точних, чітких і ясних «декартових» ана
ліз, сполучає ланки тез і антитез.

Віктор Гюґо малює, приміром, портрет Баркілфедра. Провідну рису в його 
характеристиці він розкриває у фразі, що має лейтмотивне значін
ня: «Леді Джосіяна довіряла людині на ім'я Баркілфедро». Усе, що 
далі Гюґо писатиме про Баркілфедра, він писатиме, маючи на оці 
цю основну тему — тему довір'я.
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Баркілфедро є той, що йому довіряють. Він довірена особа леді Джосіяни, 
королеви Анни й лорда Давида. Леді Джосіяна дала йому ключ від 
своєї кімнати. Королева Анна ставиться до нього з особливою при
хильністю.

Баркілфедро розумний, але безталанний, скривджений долею, старий, 
бідний і незначний. Коли його ображають, він стримується. Коли 
з нього знущаються, він посміхається. Його люблять. З нього покір
лива людина, він люб'язний, терплячий, послужливий, поміркова
ний, чемний, тверезий, цнотливий.

Людина доброчинна й учена, з видатними здібностями, Баркілфедро був би 
гідний посідати найвищу церковну катедру.

Так малює письменник портрет явного інтригана, негідника, шпигуна, льо- 
кая, злодія, зрадника.

Віктора Гюґо не цікавить Баркілфедро як « л ю д и н а » ,  його цікавить фі
лософська «раціональна» аналіза того, як виявлена благоприхиль- 
ність н а т у р а л ь н о  викликає бажання помститись, а довір'я так 
само натурально обертається в свою протилежність, в зраду. Гюґо 
нотує про Баркілфедро: «Ayant regu de bienfaits de Jociane, n a t ц - 
r a l e m e n t  il n'eut qu'une pensee, s'en venger». «Він одержав од Джо
сіяни стільки благодіянь, що н а т у р а л ь н о  мав тільки одну дум
ку — помститись їй». Баркілфедрові довіряють, — отже він зрадник. 
Г ю ґ о  каже про цноту й доброчинність, характеризуючи лицемір
ство й заздрість. Він малює «навпаки». Словам і образам він надає 
протилежний сенс.

У кожного письменника в його розпорядженні є певний запас штампова
них трафаретних образів і слів. Гюґо демаскує слова; він великий 
майстер буфонадних жартів і містеріяльних фарсів. Бутафорський 
живіт веселої щирости, огрядної вгодованої благоприхильности він 
прив'яже людині лихій, мстивій, похмурій і шкідливій.

Говорячи про повагу, що викликав до себе Баркілфедро, та про його огряд
ну вгодованість, Гюґо зазначає: «Єдине, що викликало поваїу до 
Баркілфедра, це було те, що він мав великий живіт. Великий живіт 
іноді вважають за ознаку добрости. Однак цей живіт був додатком 
до Баркілфедрового лицемірства. Бо ця людина була дуже зла».

Баркілфедро був одночасно важкий і метушливий, огрядний і меткий. По
рівнявши Баркілфедра з гіпопотамом, Гюґо уподібнює його до мав
пи: «Він був, — каже Г ю ґ о  про Баркілфедра, — і меткий, і важкий, 
щось подібне до гіпопотама-мавпи».

Коли Гюґо занотовує, що Баркілфедро був можливо прихильником Стюар- 
тів і очевидно прихильником Брауншвейгів, отже, що Баркілфедро 
був «проти» тим самим, що він був «за», тобто обертав «напевне» 
й «очевидно» тодішніх політичних розмежувань в сумнівні й хисткі 
«за» й «проти», Гюґо сентенціозно додає: «Бути «за» тільки в тому

416



разі має силу, коли в той самий час стоїш і «проти». Баркілфедро 
здійснював це мудре правило».

Гюґо іронізує. Його цікавить «іронія довір'я», «іронія вдячности», «іронія 
цноти». Він дає іронічне розкриття «теми довір'я», що цілком на
турально переходить у свою протилежність, як вдячність так само 
«натурально» переходить у зрадливу мстивість.

Гюґо хоче розкрити логіку зради, мотиви того, як людина через те, що їй 
довіряють та на неї покладаються, стає зрадником.

Кінець-кінцем лишається питанням: що спонукало Баркілфедра помота
тись Джосіяні за все її добро, — чи справді властиве йому негід
ництво, чи, може, бувають у житті людини ситуації, коли довір'я 
й благодіяння можуть викликати не почуття вдячности, а навпаки 
цілком натуральне, цілком природне бажання помсти. Гюґо пише: 
«В одному передусім квапляться — бути невдячними. Баркілфедро 
не минув цього. Він одержав від Джосіяни стільки добродіянь, що 
натурально мав одну тільки думку — помститись їй. Додамо, що 
Джосіяна була гарна, висока, молода, багата, моїутня, значна і що 
Баркілфедро був негарний, малий, бідний, залежний і незначний. 
Треба було помститися також і за це. Коли хто створений тільки 
з ночі, як же дарувати променистість іншому?».

Не забуваймо іронічности цього викладу. За зовнішніми неґаціями ховаєть
ся тенденція виправдувати. Кінець-кінцем, для нас зовсім неясно на 
чийому боці письменник: на боці «променистої» Джосіяни чи «ніч
ного» Баркілфедра. Чи має будь-яку « м о р а л ь н у »  перевагу моло
да й вродлива Джосіяна над потворним Баркілфедро тільки тому, 
що вона молода й вродлива, а той негарний і нікчемний? Зрадлива 
мстивість Баркілфедрова — неморальна, та чого варт благодіяння 
й довір'я Джосіяни?

Джосіяна довіряє Баркілфедрові. Це так. Але вона довіряє йому, використо
вуючи його як шпигуна, щоб він стежив за її нареченим, лордом Да
видом. Яка цінність подібного довір'я? Аморальність Баркілфедрова 
гідна Джосіянової моралі: вони стоять на одному рівні, в них спорід
нені істоти. Невдячна мстивість Баркілфедра це тільки відбиток, зво- 
рітний бік призирливої зневаги, що з нею ставиться Джосіяна до Бар
кілфедра. Баркілфедро — Мефістофель цієї розбещеної Марґарити.

Гордість зробила Джосіяну цнотливою. «Diane par l'orgueil», — каже про 
неї Гюґо. Діяна з гонору. Джосіяна цнотлива, недоторкана тільки 
тому, що зневажає банальну розпусту звичайних амурних пригод. 
Вона цнотлива, бо в коханні вона шукає надзвичайного. Вона вва
жала себе гідною бути коханкою потвори або божества. «Вона охоче 
показала б себе голою перед сатиром або ж перед євнухом. У неї 
була мітологічна самовпевненість». «Вона мало шанувала свою ре
путацію, проте особливо дорожила своєю славою».
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Це гротеск, як у гротескних тонах була витримана й уся характеристика 
Баркілфедра. Гюґо воліє сполучувати протилежності: довір'я — зра
ду; цноту — розпусту. Сполучення полярностей дозволяє легше 
з'ясувати механістичну логіку переходу одного поняття в його про
тилежність.

Ми не сказали б, що Джосіяна належить до найкращих витворів В. Гюґо, 
але коли читати кожну окрему її репліку, що їх вкладає Гюґо в уста 
Джосіяни, то ви починаєте смакувати пишновеличну химерність 
стилю. Гюґо пише з такою ж ґротескною вишуканістю, як і письмен
ники середньовіччя. Певне, не важко було б з'ясувати його джерела 
й розшукати місця, що їх він запозичив.

Джосіяна звертається до Ґуїнплена:

«Бачиш, Ґуїнплене, мріяти — це творити. Побажання — це заклик. Споруджувати 
химеру — це значить викликати реальність. Всемогутня й страшна темрява 
не дозволяє безкарно викликати її. Вона задовольняє нас». Джосіяна зго
джується бути коханкою Ґуїнплена, його наложницею, його рабою, його 
річчю. Вона каже: «Я —■ жінка. Жінка — це глина, що бажає бути гряззю. 
Я почуваю потребу самозневаги. Це приправа до гордощів».

Ми навели початок Джосіянової промови, чи не слід її продовжити?
В уста Джосіяни Гюґо вкладав ідею підвищення через приниження, 

приниження, що є способом піднестися, середньовічне вчення про 
Kenosis, про умаленого бога, про Христа, що прийняв на себе ви
гляд раба і тим зробився рівним богові. Теологічна схема як філосо
фія розпусти; в устах розпусниці — цитати з батьків церкви... Може 
здатись, що В. Гюґо навмисне пародіює церковні догмати. Ця жінка 
в розбещеності своїй воліла одягнутись в парчу і пити вино блуда 
з потира. «Лігатура величчя — приниження. Ніщо не сполучається 
краще». Перш ніж написати цю випещену фразу, Гюґо її вичитав 
у Авіустіна або Діонісія Ареопагіта. «Приниження під принижен
ням — яка втіха! Подвійна квітка неслави! Я зриваю її». Джосіяна 
говорить Ґуїнпленові: «Топчи мене ногами. Ти полюбиш мене ще 
більше». Ви мимоволі починаєте перекладати ці слова латинською 
мовою. В словах Джосіяни ще дзвенить мідь містичної латини. «Чи 
ти знаєш, чому я боготворю тебе? Тому, що я зневажаю тебе».

Фанфароподібна урочистість «навпаки» визначає гротескний стиль «Лю
дини, що сміється». Г ю ґ о  в м іє  писати вишукано й парадоксально. 
Його парадокси іронічні, — вони манірні. Пишучи про Джосіяну, 
він кокетує витонченістю манірних і несподіваних bon-mots.

«Зробити заборонений овоч дозволеним, — у цьому падіння Єви; але зробити 
дозволений овоч забороненим — в цьому її тріюмф. Вона закінчила цим.
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У XVTII столітті жінка замикає двері перед чоловіком. Вона замикається 
в Едемі з Сатаною. Адама вигнано».

Може це нічого не значить і нічого не визначає. Що з того? Але це елегантно. 
З сучасних письменників навіть Поль Моран, що вміє писати витон
чено й цінить гру слів, навряд чи в «L'Europe galante» або «Boudda 
vivant» дасть зразки такої «жеманної» мережівної плутанини слів.

«Зробити ліжко таким прозаїчним, що воно стає пристойним, — невже ж 
не розуміють, що нема нічого вульгарніше? Що є безглуздіше від 
дозволеного кохання?». Гюґо пише про шлюб та його брутальність: 
«Шлюб душить волю, вбиває вибір, має, як і граматика, свою син- 
таксу, надхнення замінює ортографією, з любови робить диктант». 
«Шлюбні права принижують як того, хто ними користується, так 
і того, хто їм підлягає».

Ці іронічні парадокси — коментар до характеристики Джосіяни. Джосіяна 
згоджується бути коханкою блазня, але вона прожене його, коли до
відається, що блазень Ґуїнплен — лорд Кленчерлі.

Поза сумнівом, Оскар Вайлд учився жонгліювати словами, студіюючи Ві
ктора Г ю ґ о .

Геннекен закидає Вікторові Гюґо схематичну спрощеність психології діє
вих осіб; тимчасом ця оголена схематичність людської душі, логіч
на ствердженість людини як носія тільки однієї характерної риси — 
зради, змисловости, чистоти — є наслідок і висновок загальної мето
ди Віктора Гюґо. Це не є хиба, це є принцип, переконання, система.

Достоєвський і Толстой примусили Геннекена бути несправедливим до Ві
ктора Гюґо. Щ о  робити? Метода психологічного реалізму, метода 
Толстого і Достоєвського не є метода «картезіянця» Гюґо, якого ціка
вить не Баркілфедро, а логіка людської зради, не Джосіяна, а логіка 
сполучення зневаги й кохання, цноти й розпусти.

Г ю ґ о  с т о я в  н а  л і в о м у  ф р о н т і  б у р ж у а з н о г о  м и с т е ц т в а .
Гюґо «кубіст», «лівий», «геометр» за тих часів, коли «кубізм», як напрямок 

у мистецтві, ще не існував. Подібно до кубістів Гюґо перетворює світ 
у геометричну формулу, в аналітичну ланку чистих форм.

Отже це ще Декарт навчав, що ідея трикутника існує перед тим, як ми якусь 
почуттьово-сприйняту річ визнаємо за трикутник.

Кубізм — зразок раціоналістичного мистецтва. В основі кубізму лежать 
два принципи: принцип раціоналістичного побудування всесвіту 
як системи трикутників, системи геометричних форм і принцип 
діялектичного сполучення двох простих ліній, що йдуть у проти
лежних напрямках і пересікають одна одну під прямим або гострим 
кутом.

Цей графічно-діялектичний принцип, властивий для мистецтва, визна
чає також і стиль літературного діялектизму: письменник сполучає

^  «Людина, що сміється» 419



протилежні твердження й протиставляє одно твердження, як тезу 
другому, як його антитезі.

Coincidentia oppositorum — діялектичне сполучення протилежностей, фі
лософський діялектизм, перетворений в графічну схему, є прикмета 
творчої маніри Віктора Гюґо. Віктор Гюґо пише зиґзаґами. Він ла
має просту лінію, щоб сполучити її уламки під гострим кутом. Його 
художня майстерність — графічна: кожну ситуацію, кожен характер 
у Віктора Гюґо можна викреслити лініями логічних схем і формул. 
Він майстер прямих кутів і зламаних зірваних ліній. Можна говори
ти про «графіку сюжету» й «графіку характерів» в його творах; чи 
не звернутись до його власних слів? Варто звернути увагу на автоха
рактеристику й самооцінку. Що пише Гюґо про логіку й як визначає 
природу логічного? Ми читаємо:

«Нема нічого л о г і ч н і ш о г о  і раз ом з тим а б с у р д н і шо г о  за 
океан.  Саморозпорощеність (cette dispersion de soi-meme) становить не
від'ємну частину його владицтва і один з елементів його повности. Хви
ля — це безперестанне за або проти.  Вона з'являється тільки для того, 
щоб зникнути. Нема нічого мрійнішого за хвилі. Як змалювати ці глибо
кі безодні й високі гребінці, що змінюють один одного, що ледве існують 
у дійсності?».

Це сторінка самовизнань! Думка про сувору і струнку логічність викликає 
думку про заперечення і протилежність, про абсурдність. Гюґо гово
рить про логіку заперечень, одність розпорошености, безперестан
не «за» й «проти» мінливих хвиль; його логіка — негативна, це — ло
гіка хвиль; з'являтись, щоб зникнути, стверджувати тільки для того, 
щоб заперечувати. В цій антитетичній логічності його приваблює 
хвиляста мрійність, «вічна взаємна боротьба», «світло й тінь» (сіаіг- 
obscur), «1а desagregation sans lacune et sans rupture», «розпади без 
розриву й без перелому».

Антитеза — основна прикмета стилю Віктора Гюґо.

«Він протиставляв два поняття, дві речі, два сюжети, змальовуючи їх у протилеж
них фарбах і використовуючи яскраві контрасти. Гюґо намагається якнайяс- 
ніше визначити дві протилежні думки, він порівнює два терміни, навмисне 
сполучає їх і визначає їх так, щоб одкрити в них протилежні властивості»1.

Усі романи й драми Віктора Гюґо, як зазначає Геннекен, являють собою роз
виток двоїстої психології, двоїстої ситуації або ж двоїстої тези. В «Les

1 Emile Hennequin. Quelques ecrivains frangais. Flaubert — Zola — Hugo — Goncourt —
Huysmans. Etudes de critique scietifique. Paris.
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miserables» змальовано боротьбу індивідуума проти суспільства, 
в «Les travailleurs du шег» боротьбу людини проти стихії, в «93 році» 
боротьбу реакції проти революції, жирондистського принципу про
ти принципів Сен-Жюста, персоніфікованих в Лантенакові, Сімурде- 
ні та Говені.

Переглядаючи «Людину, що сміється», ви натрапите на несподівані епі
зоди, важкі хитання, мінливі «за» й «проти», боротьбу сумління 
між двома обов'язками, трагічну іронію, що примушує говорити 
або робити дієву особу протилежне тому, чого вона прагне всією 
душею. Ввесь сюжет роману побудовано на двоїстому образі кохан
ня, скерованого на протилежне, на альтернативі ідеального кохання 
Ґуїнплена до Деї й плотського змислового його кохання до Джосія- 
ни. Несподівано майданний блазень Ґуїнплен обертається в лорда 
Кленчерлі. ;

«Ви визнаєте себе за Ґуїнплена, а ви Кленчерлі. Ви гадаєте, що належите до народу, 
а ви — вельможа. Ви думаєте, що ви на останньому місці, а ви на першому. 
Ви вважаєте себе за блазня, а ви сенатор. Ви думаєте, що ви бідний, а ви 
багатий. Ви вважаєте себе за незначного, а ви великий». «Ви маєте мільйон 
річного прибутку; ви — лорд об'єднаного королівства Великобританії, за
конодавець і суддя, вищий суддя, вищий законодавець, одягнений у пур
пур і горностай, рівний принцям, подібний до імператорів, у вас на голові 
корона пера і ви маєте одружитися з герцогинею, дочкою короля».

Життя як хвиля, що з'являється тільки для того, щоб зникнути. Ґуїнплен 
підноситься на вищий ступінь людського суспільства, щоб раптом, 
піднісшись, зірватися, загубити все, загинути й зникнути. Роман на
сичено контрастами, ваганнями, альтернативами тяжких і темних 
неґацій, уривчастих антитез, що перебільшені і разом з тим витри
мані, характеризують тематику й стиль усіх творів Віктора Гюґо.

«Людину, що сміється» насичено яскравою різноманітністю несподіваних 
контрастів. Кожну фразу, кожен розділ, кожну частину в своєму ро
мані Віктор Гюґо перерізає двома течіями ідей протилежних й рів
нобіжних. Йому подобається будувати сюжет своїх творів так, щоб 
розв'язка спростовувала початок, в цей спосіб побудовано й «Люди
ну, що сміється».

Розвиток сюжету «Людини, що сміється» іде ступенями протиставлень, гра
нями відокремлених, нагромаджених одна на одну суперечностей.

Візьміть до уваги ввесь цей епізод, трагічний і жахливий, коли Гюґо описує 
загибель урки.

Десятки сторінок присвячує Гюґо описові іурагана. Сторінка за сторінкою 
він примушує читача з напруженим тремтінням стежити, як іура- 
ган трощить судно. Читач увесь час чекає останньої хвилини: ось-ось

^  «Людина, що сміється» 421



ще мить і урку буде розтрощено вщент об скелю, розбито, розлама
но, знищено. Ви чуєте стогін темряви, ревіння бурі. Урку засуджено. 
Годі сподіватись на порятунок.

В описах гурагану Гюґо досягає надзвичайної сили. Гюґо не описує, він тво
рить бурю. Він заклинає. Це — титан, що керує стихіями.

Гураган ущух. На зміну бурі приходить штиль. Ви сподіваєтесь, що штиль 
врятує урку? Ні, штиль погубить її! Урка, що не загинула від іура- 
гана, гине від тиші. Ця картина тиші, загибель урки в спокої сніго
вих пластововинь, після фанфарної картини бурі, що приголомшує, 
справляє надзвичайне вражіння.

Отже епізод загибелі урки подвоєно: гибель від тиші ефектніша від гибелі 
в іурагані. Письменник подвоює двоїсті антиномії.

За тією самою схемою нагромаджених антитез будує Гюґо й картину блу
кань хлопчика. Цей епізод так само подвоєно: блукання хлопчика 
в сніговій пустелі і блукання хлопчика в місті. Ви чекаєте, що дитина 
загине в пустелі. Ні, вона на краю гибелі в місті серед людей.

Хлопчик вийшов з пустелі, з іуману, з снігу; він досяг міста, — «autre forme 
du desert», інша форма пустелі. «Дитина почувала цей холод людей, 
страшніший за холод ночі. Це холод, що живе. У дитини сумовито 
стискалося серце, як цього не було і в пустелі. Тепер вона вступила 
в людське життя (la vie de tous) і лишилася самотньою (il restait seul). 
Туга переповнилася. Те, що пустеля невблаганна, це було зрозуміло, 
але холодна жорстокість міста — це вже було занадто».

Дитина не знайшла порятунку ані в заможних горожан, ані в злиденній ха
лупі. їй дасть притулок Урсус, мізантроп, блазень, ярмарковий шар
латан, людина, що ненавидить людей.

Сцену зустрічі хлопчика з Урсусом подано за формулою заперечень: «ди
тину одночасно проганяли і закликали», «одночасно й ображали 
і закликали» (rudoye et attendri). «Загроза була обіцянкою».

V
Кожна сторінка, кожен епізод у цьому романі виблискують несхожими 

сполученнями відмінних заперечень і несподіваних протиставлень. 
«Кожну фразу у Віктора Гюґо насичено поняттями, що їх важко спо
лучити». Так у Віктора Гюґо можна спостерегти виразну тенденцію 
надавати словам світлим і променистим епітета «темний» (sombre). 
Г ю ґо  говоритиме про темне сонце, що заходить, про люстро темне 
й світле; про ясність темних золотих зірок1.

У своєму пейзажному мистецтві Віктор Гюґо любить антитетизм. Пей
зажі Віктора Гюґо вирізблені, вони скульптурно чіткі. Пейзажна

1 Emile Hennequin. Quelques ёспуашэ frangais 1890, р. 116. «Аи grand soleil couchant hori
zontal et sombre», «miroir sombre et clair»; «serenite des sombres astres d'or».
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майстерність Гюґо — майстерність силюєтів, blanc et noire, білого 
й чорного. Він дає різко визначені ефекти, протиставляючи темряву 
й світло.

Він учився у Рембрандта малювати ніч і присмерки, коли «всі форми зда
ються ніби вирізаними різцем». «Тінь, як маски, закривала їх лиця. 
В нічній темряві це були тільки якісь силюєти». «Вихід з бухти до 
моря вимальовувався в глибокій, майже нічній темряві, де плюска- 
ються хвилі, біленькою стежкою». «Барка відрізнялася своєю зовсім 
темною силюєтою на білуватій площині моря». «Море, як і земля, 
було біле; земля — від снігу, море — від піни. Нічого не могло бути 
сумнішого за те світло, що його створювала ця подвійна білість. Іно
ді нічне освітлення дає різко визначені ефекти: море нібито вилито 
з криці, а кручі з чорного дерева». Не можна заперечувати вишука- 
ности цього мрійного пейзажу!.. «Урку, що втікала, ще видно було 
в затоці. Це був чорний трикутник, що плив на цьому синюватому 
полі. В далечіні неясно клекотали водяні простори в зловісній світо- 
тіні безмежності» (dans Іе clair-obscur sinistre de l'immensite).

Ввесь перший том (Море й ніч) подано в відповідному нічному освітленні, 
у «відблиску сніїу й моря, подібному до величезного похоронного 
освітлення». Том, більш як на десять друкованих аркушів, витрима
но в тонах єдиного пейзажу, але чи можна закинути Вікторові Гюґо 
одноманітність або ж те, що він повторюється?

Він витримує свої схеми символів. Перша частина книги має заголовок: La 
mer et la nuit і розділ за розділом, абзац за абзацом, фраза за фразою 
Г ю ґо  з  упертою послідовністю розкриває ланку накреслених на по
чатку символів: ніч, море, вітер.

Як особа для Гюґо — це персоніфікований принцип, вуособлене логічне 
поняття, так само й пейзаж для нього антиномічна схема, принцип, 
що оформлює природу, сполучення двоїстого образу, антитеза, кон
кретизована в ляндшафті. Як в характеристиці дієвих осіб свого ро
ману Гюґо цікавиться найбільше логічною структурою діялектично- 
го процесу, так і в описах пейзажу він підкреслює різкі контрасти 
протилежних фарб.

Він логізує, малюючи природу. Його натуралізм — чиста логіка. Його зоб
раження природи — формалістичні й абстрактні; тому він і каже 
про силогізм, маючи на оці сказати про вихрові стогнання темряви: 
tel gemissement de Г ombre a la tenacite d'un syllogisme.

Гюґо не боїться абстрактних слів, він не уникає слів без змісту і в такий спо
сіб досягає вищих ступнів мистецької виразности. Писавши про 
іураган, з стихійною величністю змальовуючи бурю, він в основу 
зображення кладе опис іурагана, як «того, що виходить з Нічого й є 
Все». «Cest l'inarticule parle par l'indifini»: невизначеність, що її ви
значено через невизначеність.
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Віктор Гюґо має нахил до абстрактної мови. Чому не можна писати рома
нів такою самою мовою, як писав свої діялоги Платон, свої еннеади 
Плотін і енциклопедію Геґель? Власне кажучи, письменник має 
справу з тим самим матеріялом, що й кожен філософ. Віктор Гюґо 
доводить, що можна писати романи філософською мовою1. «У цьо
му великому тьмяному світі, відкритому з усіх боків, що ждало цю 
дитину? Ніщо! Вона йшла до цього "Ніщо". Безмежна відлюдність 
була навкруги неї». Хлопчик заіублений в пустелі: «derriere lui la 
mer, devant lui la terre, audessus de sa tete le сієї». Віктор Гюґо зма
льовує дитину на тлі космічних просторів, він ставить її віч-на-віч 
з безмежністю просторів: моря, землі й неба. Він передбачає поста
новки Крега й Мейерхольда: постановки в сукнах з оголеною сце
ною.

У суворій послідовності Гюґо аналізує кожне поняття й кожен образ, на
даючи особливого значіння логічному виведенню, основуючи ху
дожню тканину твору на послідовному й методичному зв'язку по
нять. Методичність зображень Віктора Гюґо — надзвичайна. Коли 
він узяв образ-поняття «ночі», він аналізуватиме його протягом не 
сторінки, а сотні сторінок.

Він змальовує шибеницю, що на ній висить труп злочинця, замикаючи цей 
малюнок в умовність «нічних» образів. «Легкий вітер колихав лан
цюга, і те, що висіло на ланцюзі, тихенько гойдалося. Ця пасивна 
маса корилася коливанням повітряних просторів, це була зіущена 
темрява, що набула певного образу; ніч була над нею і ніч була в ній; 
це була жертва мертвій величності. Сутінки, неосяжні простори, 
хмари, вітер, що був з усіх боків, з'єднувалися і входили до складу 
цього видимого небуття. Ця подібність якогось обрубка, що висів 
у повітрі, гармонювала (participait — була причетна) з тією безосо- 
бовістю, що її було розлито в далечині на морі й на небі і темрява 
довершувала знищення цієї речі, що колись була людиною. Це було 
те, що більше не існувало»1 2.

Я хотів би, щоб читач засвоїв особливості цієї абстрактно-діялектичної ма- 
ніри Віктора Гюґо.

Кожен інший письменник змальовуватиме шибеника в його реальнос
ті: Віктор Гюґо змальовує труп на шибениці в його абстрактній

1 Ch[arles] Renouvier. Victor Hugo, le philosophe, Paris. Deuxieme edition. 1912.
2 Для історика жанрів цікаво буде звернути увагу на те, що Віктор Гюґо користується 

з б а л я д н и х  мотивів, з поетики «жахливого», з описів кладовищ, мерців і привидів. Тра
диція Раткліф ще зберігається у Віктора Гюґо. З погляду загальної структури роману епізод 
зустрічі дитини з шибеницею, власне кажучи, зайвий; він випадає з роману. Залишаючи 
тяжке вражіння, він не акцентує загальної ходи дії. Цей епізод міг бути, міг і не бути. Вводячи 
цей епізод, Віктор Гюго віддавав належну данину своїм попередникам, що не уявляли собі 
історичного роману без жаху і жахливого.
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ірреальності. Він абстрагує замість конкретизувати; він описує «те, 
що більше не існувало», як частину «de се neant visible», він описує 
не труп, не людину, не мерця, а «те, що більше не існувало», сенс, ра
цію, смисл. Він іде за законом змислових категорій, ототожнюючи 
«річ, що була колись людиною», з ніччю, з неосяжністю просторів, 
з безобразною темрявою, безособовістю моря і неба, з сутінками і ві
тром — видимим небуттям.

Зовсім не важко було б показати, що Гюґо свою філософію ночі, всю «нічну» 
концепцію свого романа позичив від греків, з одного боку, і від ро
мантиків, з другого. Гюґо сам розкриває свої джерела, коли в Урсу- 
совій промові посилається на Анаксагорову антиномічну концепцію 
темряви й сніїу: «Анаксагор учив, що сніг чорний. Він мав резон: хо
лод — чорнота. Льод це — ніч. Гюґо коментує давнєгрецьких натур
філософів, поєднуючи Анаксагорову формулу з аналогічною симво
лікою ночі, моря і вітру в німецьких романтиків.

Гюґо мав нахил заглиблюватись у підсвідоме, блукати в таємничих сутерен- 
них присмерках людської свідомости; він плекав збуджений, го
стрий, може, навіть трохи хоробливий інтерес до темної «нічної» 
сторони людської психіки. Щодо цього, то він ішов за німецькими 
романтиками з їх наукою про Nachtseite людської душі1.

В своїх Грандіозних творах, фантасмагорійних й надзвичайних, він тракту
вав так звані вічні проблеми, віддаючи увагу зображенням потвор
ного й химерного, грі світотіні, мріям про арабескну плутанину тем
них божевіль.

VI
«Людину, що сміється» витримано в тонах ґротеска. Гротеск може бути або 

патетичний, або іронічний. Гюґо або проповідує, або знущається. 
Він проповідує там, де він знущається. Іронія насичує сторінки його 
романа.

Коли Гюґо змальовує Урсуса, цього майданного блазня, шарлатана сіль
ських ярмарок, він розповідає про нього, як той «ворожив на руках, 
розкривав книжки навгадь, пророкував долю, навчав, що небезпеч
но зустрінути ворону кобилу». Урсус називав себе «крамарем забо
бонів» і казав: «Між кентерберійським архієпископом і мною різни
ця одна: я щирий».

1 Відповідний матеріял зібрано в статті: Dm[ytro] Tschizewskij. Tjutcev und die deutsche 
Romantik. Zeit[schrift] f[iir] Slavfische]. Philologie, 1927, В. IV, H. 3-4 . Образ «нічного вітру» спо
лучено з образом «ночі як світового моря»: «Dlese ganze heilige Nacht umfangt uns wie ein leise 
bewegtes Меег» (Брентано), як «сіп wesenloses Меег». Гюго не раз казатиме про темряву як 
душу Джосіяни, Баркілфедра тощо. Він іде за Новалісом, що казав про «die Nacht der Seele», 
за Шубертом: «Region der Dunkelheit in der Seele». Шелінг каже про «uralte Naht — die Mutter 
alter Dinge».
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Іронія Віктора Гюґо — патетична; скерована на соціяльні теми або проти 
клерикалізму, вона обертається в сарказм. Це Таціт, що пише як 
Ювеналь1.

Віктор Гюґо описує сучасний Веймут.

«У старому Веймуті не було, як у сучасному Веймуті, бездоганної прямолінійної на
бережної із статуєю й готелем на пошану Ґеорґа III. Ще залежало від того, 
що Ґеорґ III тоді ще не народився. З тієї самої причини на зеленому схилі 
бугра в східній частині міста не було ще намальовано на землі, за допомо
гою підрізаного дерну та шліфованої крейди, того білого коня, з десятину 
завдовжки, White Horse, що носив на своїй спині короля й повернувся, все 
на пошану Ґеорґа III, хвостом до міста. А втім усі ці пошани заслуговано; 
Ґеорґ III, що на старість рішився розуму, якого в нього не було і замолоду, 
не відповідає за все лихо свого царювання. Він був невинний. Чому ж не по
ставити йому статуй?».

Г ю ґо  пише про двірських: «Перша умова могутности при дворі — нікчем
ність. Якщо ви хочете залишитися дужим, залишайтесь слабким. 
Будьте нікчемністю».

Він констатує, він не обурюється. Він протестує й знущається, зберігаючи 
зовні уда[ва]ний спокій. Іронія це й єсть обурення, заховане під мас
кою зовнішньої байдужости.

Там, де Гюґо характеризує англійських королів та англійську аристокра
тію XVIII віку, він дає шедеврні зразки політичного памфлету. Опис 
лондонських клюбів та розваг лорда Давида зроблено з надзвичай
ною сміливістю і дотепністю.

Йолопи й хулігани, бездарна нікчемність зведена в принцип урядування, що 
його перетворено в прикмету шляхетности й аристократичного гоно
ру, — Гюґо в цей спосіб, іронізуючи, демаскує монархічний принцип.

З незворушною епічною лагідністю урочисто й розлого Віктор Г ю ґо  описує 
протягом декількох розділів шляхетні розваги англійської аристо
кратії: клюби джентлменів, змагання в бокс, хуліганські витівки, спа
лені халупи злидарів, побитих перехожих, знущання з жінок, ґвал
товне нахабство, жорстокість та паскудство деґенератів. Цим вишука
ним розвагам джентлменів Гюґо протиставляє «грубі втіхи народу». 
Після опису змагання в бокс Гельмсґайля проти Фелем-ґе-Мадона 
Гюґо описує вистави наївної, але ідеально-піднесеної Урсусової ін
терлюдії, в «жанрі відомого Шекспіра, як скромно казав Урсус про 
свій твір». Ці вистави «Зеленого ящика» збирали величезний натовп 
на Таринцовому полі. «Народ,-зазначає Гюґо, підбиваючи підсумок

1 Слова Теофіля Готье. Theophile Gautier. Histoire du romantisme, suivies de notices
romantiques et d'une etude sur la poesie frangaise 1830-1860. Paris. 1901.
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антитезі народніх та дворянських розваг, розгорненій в сотню сторі
нок, — народ не мав засобів ходити на шляхетні змагання дворян
ства й не мав змоги, як аристократія й дворяни, битися об заклад на 
тисячу гіней за Гельмсґайля проти Фелем-ґе-Мадона».

З уїдливою іронією, вартою Анатоля Франса, Гюґо описує права й значіння 
лордів. Він вславляє урядову й законодавчу ролю аристократії.

Урсус каже:

— Так, я поважаю, визнаю й побожно шаную наших вельмож. Це лорди, разом
з королівською величністю, працюють над тим, щоб забезпечити й зберег
ти переваги нації. їх випробована мудрість виявляється в скрутних обста
винах. Першенство над усім — я бажав би бачити, що б було, коли б вони 
не мали цього. Вони мають. Ті, що в Германії називаються князями, в Еспа- 
нії —■ грандами, в Англії та Франції мають назву перів. Що були підстави 
вважати цей світ за нещасний, то бог відчув, де припущено помилку, — він 
бажав довести, що вміє створити щасливих людей, і створив лордів, щоб 
задовольнити філософів».

Гюґо знущається. З урочистим піднесенням він описує значіння лордів, що 
урядують, піклуються про нижчі кляси, видають мудрі й справед
ливі закони, щоб нарешті свої лагідні, ласкаві, шанобливо-льояльні 
висловлення, апотеозу лордів резюмувати в короткій фразі:

— Пери утворили силу законів і між ними той, що засуджує на смерть лю
дину, що зрубує трьохлітню тополю.

Спосіб «Illusions serstorung», «руйнації ілюзії», що його німецькі роман
тики використовували задля гри, скерованої на саму себе, Гюґо, як 
і Гайне, обертав в спосіб «зруйнувати соціяльну ілюзію».

Аристократія претендує на привілійоване становище в державі. Забезпечен
ня шляхетських прав, мовляв, зберігає націю. Що таке ці ш л я х е т 
с ь к і  права й привілеї?

— Навіть у стосунках між собою у цих високих вельмож багато відтінків. Барон не
може митися з віконтом, не одержавши від нього дозволу. Це, — додає 
письменник, — все чудові речі й зберігають нації.

Іронія набував в Гюґо соціяльного змісту.
Естетичний принцип антитетизму у Віктора Гюґо є принципом антитетиз- 

му соціяльного. Соціяльний момент обумовлює мистецький спо
сіб. Віктор Гюґо — романтик, ватажок романтичної школи у Фран
ції. Історики літератури, звичайно, відокремлюють романтизм від 
соціялістичного руху, обстоюючи те твердження, що реалізм, а не 
романтизм репрезентує панування соціялістичних ідей в літерату
рі. На прикладі Віктора Гюґо можна бачити помилковість цієї тези.
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Естетично-формальні принципи, вперше розвинені в «Кромвелі», 
згодом проростають в принципи соціологічні й соціалістичні.

Діалектика в мистецтві передбачає, з одного боку, діалектизм форми, а, 
з другого боку, діалектизм змісту. Плеханов цитує фразу Фльобера: 
«je crois la forme et le fond deux entites qui n'existe jamais l'une sans 
l'autre» («Я вважаю форму й суть за дві властивості, що ніколи не іс
нують одна без одної»).

Діалектика змісту це діалектизм соціального змісту. Діалектичне побуду- 
ванна фрази, сюжету, характерів виростає, ак висновок, на визнанні 
діалектичної природи соціальних процесів.

«Людина, що сміється» Віктора Гюґо не є роман формальної гри в антите
зи, витвір естета, що дотримується теорії мистецтва для мистецтва 
й шукає найвибагливіших словосполучень. Це роман тенденції, пев
ної мети, визначних прагнень.

Поль Берре мав повну рацію, коли зазначав про Віктора Гюґо: «Sa plus 
grande tribune publique ce sont encore ses oeuvres, poemes et romans»1.

He можна відокремлювати «логіку стилю» від «логіки ідей» та «логіки со- 
ціяльно-клясової детермінованости».

Антитези смішного й трагічного, високого і низького, вродливого й низь
кого, фігляра й лорда, ночі й світла, вовка й людини кінець-кінцем 
вростають в антитезу соціяльну, в антитезу протилежних кляс, злид
нів і багатства, пролетаріяту і аристократії, революції і реакції. Со
ціальна тематика, суперечності боротьби кляс є ґрунт для романів 
Віктора Г ю ґ о , «стилістична» підвалина «Людини, що сміється».

У Віктора Гюґо, на нашу думку, треба спочатку вивчати політичного тео
ретика і тоді вже філософа й письменника, бо з першого погляду 
ясно, що в «ньому політик перемагав літератора і його літературний 
стиль був тільки формою й розвитком його політичних і соціаль
них переконань. Стилістичні способи його художньої маніри були 
продовженням його соціальних ідей, його ідей соціаліста.

В попередніх розділах ми підкреслили, що Гюґо «просвітник» і «раціона
ліст». Як типовий просвітник, завдання соціальні, класові Гюґо час
то розв'язував у плані моральному, етичному, ліберально-культур
ницькому. На цьому позначилася, як зазначає А. Віноґрадов, його 
дрібнобуржуазна природа.

«Помилки Віктора Гюґо всім відомі: вони не призведуть до помилки навіть письмен
ного радянського піонера. Але його заслуга перед пролетаріатом величез
на. Кляса, яку історія покликала сформувати безклясове суспільство, може 
пишатися цим письменником як найбільшим трофеєм, що його вирвано

1 «Його найбільша трибуна громадська це його твори, поеми й романи». Paul Bcrret.
Victor Hugo. 1927, p. 456.
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з рук буржуазії. Нема ні одного куточка у страдальному і жахливому капіта
лістичному світі, щоб на нього не лилося світло творчого прозирання цього 
великого француза, який прагнув бачити у всьому не тільки вламки світа, 
що гине, але і матеріял того світа, що утворюється, "світа справедливих гро
мадських відносин"» (А. Віноградов. Вступна стаття до «93 года». ГИЗ. 1929).

— Громадяни, — говорив Гюго перед авдиторією засланців, що святкували два- 
дцятитрьохлітні роковини польської революції, — громадяни! З глибини 
тих нещасть, в якій ми ще перебуваємо, вітаймо радісним виїуком при
йдешнє. Вітаймо, по той бік усіх цих конвульсивних вибухів та війн, ві
таймо благословенний світанок сполучених штатів Европи. Кінчено буде 
з кордонами, митницями, війнами, арміями, не буде більше пролетаріяту, 
не буде більше неписьменности, злиднів; всю злочинну експлуатацію буде 
знищено, усяке загарбання відмінено; заможність буде збільшено в десять 
разів, проблему добробуту розв'яже наука. Пануватимуть праця, право 
й обов'язок; згода між народами, любов між людьми. Систему карних за
ходів замінить виховання; меч буде зламано, як і саблю; усі права будуть 
проголошені й будуть недоторкані: право чоловіка на панування, право 
жінки на рівність, право дитини на світло. Образ правління буде такий, що 
виходить із гармонійного поєднання законів суспільства й законів природи, 
тобто не буде ніякого іншого уряду, окрім Права Людини, — ось що буде 
Европа, може, завтра, громадяни.

VII
Гюґо (1802-1885) пережив три революції: кожна з революцій була етапом 

його життя.
Коли після революції р. 1848 Наполеон III узурпував владу в французькій 

республіці, Віктор Гюґо, що досі був його прихильником, зробився 
його ворогом. Наполеон став диктатором, а Гюґо пішов у вигнання. 
Протягом двадцяти років, перебуваючи в вигнанні, Гюґо вів уперту 
політичну боротьбу проти узурпатора. Вікторові Гюґо належать такі 
видатні памфлетні книги, скеровані проти Наполеона ПІ, як «Напо
леон Маненький» та «Історія одного злочину».

Третя республіка й тяжкий рік пруської навали повертають Гюґо в Париж. 
Він палко вітає Паризьку Комуну і в день похорон його сина 18 трав
ня року 1871 багатотисячний натовп комунарів поруч із ним іде за 
труною його сина.

Коли буржуазія знищила Комуну, Віктор Гюґо заявив, солідаризуючись 
з комунарами:

— «Комунарам закидають, що вони скинули Вандомську колону й зробили шкоду 
Люврському музею. Робітники можуть збудувати десятки колон, але роз
стріляних Парізеля, Амуру, Валлеса* й Домбровського жодна сила не може 
воскресити».
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Зв'язаний із своїм віком і своєю клясою, Гюґо в своїх творах агітував за 
майбутнє. Нема жодного твору, починаючи від «Contemplations», 
де б він не скористався з нагоди захищати свої погляди. «Коли 
гадають, — зазначає Берре, — що його політика випливає з його 
філософії чи, швидше, що він намагався піднести свої сміливі кон
цепції соціяльного життя на ступінь загальної філософії, що їх 
стверджує, зміцнює й освітлює, то можна вважати, що шоста книга 
«Contemplations» з теорією поступу, розвиненою у ній, являє собою 
частину його політичної справи. Його ненависть до тиранів палає 
в кожній сторінці його «Леґенд віків», тут і в «Sagesse des chansons 
des rues et des bois» він прославляє Революцію. В «Les miserables» 
довгі уступи він присвячує теоретичним міркуванням про органі
зацію суспільства й держави. Для кожного ясне політичне значіння 
«Людини, що сміється», або ж те соціяльне співчуття, що визначає 
загальний тон «Трудівників моря». В книзі про ІПекспіра в розділі 
«Les esprits et les masses» він дає апологію соціялізму. У цьому роз
ділі він пише:

«Обернути натовп в організований народ — надзвичайно важка справа. Цій спра
ві віддались люди, що називають себе соціялістами. Автор цієї книги, — 
каже про себе Г юґо, — є один з найдавніших. „Останній день засудженого" 
написано року 1828 і „Claude Jueux" року 1834. Соціялізм, істина має за 
мету піднести маси на рівень громадської чинности, зробити з них гро
мадян, — отже головне завдання переробити маси морально й розумово. 
Перший голод це — неуцтво; тому соціялізм хоче перш за все просвітити 
маси».

Гюго дав чітку формулу просвітницького соціялізму, що політику зв'язував 
з просвітою. Плеханов висвітлив соціяльні корні цього просвітниць
кого, донаукового утопічного соціялізму, що ґрунтується на раціо
налістичній дрібнобуржуазній ідеології. У першій половині нашої 
вступної статті ми зробили спробу з'ясувати, як раціоналістична 
ідеологія Віктора Гюґо, скерована на політичні й соціяльні теми, 
обумовила діялектичний, суворо-структурний, схематичний стиль 
його творів. Нам лишається сказати ще декілька слів про біогра
фічне значіння «Людини, що сміється» і з'ясувати зв'язок окремих 
уступів цього романа з окремими моментами особистого життя 
письменника.

В романі багато місць, що вражають, але чи не найбільше вражає те місце, 
де описано, як Ґуїнплен виголошує промову в палаті лордів. Ця про
мова викликає сміх, але вона глибока, бурхлива й піднесена. Ката
строфа Ґуїнплена — сюжетно — катастрофа невдалого парлямент- 
ського промовця.
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Гюґо писав про себе: «Ґуїнплен в палаті лордів це я сам на трибуні парля- 
мента». Сміх лордів — це вибухи образливого реготу, що їх зазнав 
сам Гюґо з боку правої більшосте французького парляменту.

Віктор Гюґо свої промови писав і перечитував їх перед виступами. З нього 
був кепський оратор і його промови не справляли жодного вражін- 
ня на авдиторію. Як тільки Гюґо з'являвся на катедрі і як тільки по
чинав говорити, з нього починали знущатись. Його переривали, 
його обривали, з нього сміялись, кидали йому в обличчя жарти, що 
на них він не вмів відповісти. Він не вмів імпровізувати, парировати, 
находити експромтом влучні й короткі відповіді, не вмів підхопити 
закид і, підхопивши, легко й непримушено кинути сарказм назад 
своєму супротивнику ще уїдливіш і ще гостріш. Він не мав здібносте 
находити несподівано ті короткі й блискучі репліки, що їх «як ме
далі» з вирізбленими зображеннями кидають видатні оратори в на
товп слухачів.

Не він володів авдиторією, а авдиторія володіла ним. Найкраща промова, 
що її він заздалегідь приготував і ретельно вивчив на пам'ять, обер
талась у жалюгідне мурмотіння.

Засідання від 20 травня р. 1850 з приводу виборної реформи було щодо 
цього найприкріше й найсумніше.

Віктора Гюґо переривали виїуками, запитаннями, дотепами.
— Панове, — сказав нарешті Віктор Гюґо, — я знаю добре, що це обміркова

не й постійне перебивання...
Г о л о с  п р а в о р у ч .  — Отже з вас сміються, це й усе!..
І н ш і  г о л о с и .  — Це перешкоджає вашій промові, що ви її вивчили на 

пам'ять.
Н а п о л е о н ,  в т р у ч а ю ч и с ь ,  щ о б  д о п о м о г т и  о р а т о р у :

— Не можна перебивати!
Г о л о с и  п р а в о р у ч .  — Мають же право сміятись, великий громадя

нине.
В і к т о р  Г ю ґ о .  — Перебиваючи, ви хочете збити думку оратора.
Г о л о с и .  — Скажіть швидше — пам'ять! Пам'ять!
В і к т о р  Г ю ґ о .  — Хочете відібрати в оратора свободу духа.
Г о л о с и .  — Пам'ять, тільки пам'ять!
Віктор Гюґо стоїть під цими жартами розгублений і безпомічний, не маю

чи змоги говорити далі.
— Хай спалахне революція і найздібніші люди обернуться в карликів! — го

ворив Г ю ґ о  у своїй «Промові про вигнанство».
— А дурні стануть велетнями, — уїдливо кидає йому голос праворуч.
Г ю ґ о  н е  н а х о д и т ь  щ о с ь  в і д п о в і с т и .  В і н  п о в е р т а є т ь с я ;  б л а г а ю ч и ,  д и в и т ь с я  н а

с в о ї х  о д н о д у м ц і в ,  щ о б  й о м у  д о п о м о г л и  п р о т и  о б р а з и ,  я к у  в і н  п р и 
й м а є  з а  о с о б и с т у ,  а л е  н і х т о  н е  р у х а є т ь с я  і В і к т о р  Г ю ґ о  л и ш а є т ь с я  
ж е р т в о ю  п р а в о ї  б і л ь ш о с т е .
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Лорд Кленчерлі, вигнанець, жертва реставрації, це автопортет. Віктор Гюґо 
малював себе, коли описував вигнанство лорда, що стояв за респу
бліку й був на боці Кромвеля. Усі сарказми проти Якова ІЇІ скерова
но проти Наполеона III. Сторінки, присвячені Англії кінця XVII та 
поч. XVIII віку, мають інтерес сучасного памфлету.

Кожен рядок цього нібито історичного роману тремтить обуренням і жов
чю сучасника.

Гюґо нападає на тих, що зрадили революцію й схилялись перед нікчемним 
узурпатором.

Віктора Г ю ґо  обвинувачували в особистому шанолюбстві. Мовляв, він чекав, 
що Наполеон дасть йому посаду міністра, — і коли ці сподіванки не 
справдилися, він перейшов на бік опозиції.

Ці слова, що їх «розумні люди, наближені до двору, казали про лорда Клен
черлі: «Він хотів посади прем'єр-міністра, яку король віддав лорду 
Гайдові», ці слова було сказано про самого Гюґо.

Сторінки про себе, про політичну сучасність Віктор Гюґо з'єднав із згадка
ми про XVIII вік.

«Людина, що сміється» — мемуарний роман, роман автовизнань. Цей ро
ман вийшов року 1869 перед роком 1871: дискредитуючи в особі 
Якова нікчемність реставраційної політики Наполеона III, Гюґо пе
редчував державну катастрофу і близьку Паризьку Комуну.

Чи треба казати, що буржуазна критика поставилася неґативно до «Люди
ни, що сміється»? Віктору Г ю ґо  закидали умовність його зображень 
лордів, що, мовляв, лорди, як їх описав Гюґо в своєму романі, чужі 
вихованню й ідеям англійців. Франк Марціял, приміром, вважає, що 
книжка «абсурдна й неможлива». Він закидав Гюґо, що він не знав 
Англії часів королеви Ганни, що всі його описи й концепції «абсо
лютно-фантастичні» .

Чи треба казати, що ця оцінка підказана клясовим почуттям? І не Франк 
Марціял, а Свінборн мав рацію, коли оцінював «Людину, що смі
ється» як «книіу піднесену й героїчну, ніжну й міцну, повну Любо
ви, повну святого, й палкого співчуття до всіх тих, що страждають 
з вини людей».

Для нас «Людина, що сміється» є не тільки книга, що в ній, як каже Свін
борн, «розсипано зірки й безсмертні сльози», але й твір, що відзна
чає певний момент в героїчній боротьбі за соціялістичні ідеї, мо
мент в політично-літературній боротьбі проти наполеонівської мо
нархічної реакції безпосередньо перед славетним роком Паризької 
Комуни.
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Петербурзькі повісті 
М. Гоголя

І
30-40-ві роки XIX ст. позначилися в Росії розвитком великих міст, акти

візацією росту промислового капіталу, увагою до третьої верстви, 
«сословия купцов и граждан», що «начинало приходить в поня
тие».

Бурхливі пориви революційної бурі, проносячись над промисловими цен
трами Европи, приносили в казарменну, кріпацьку і самодержавну 
Росію разом з неясним запахом кам'яного вугілля, що хвилював як 
аромати екзотичних, досі ще незнаних країн, згадку й застереження 
про неминучість і для Росії тих самих переворотів виробництва, сус
пільних катаклізмів, клясових повстань, що, розколюючи світ і сус
пільство, потрясали Західну Европу.

Проблема великого міста, проблема капіталізму в Росії, як погроза, жор
стким і невблаганним memento, «пам'ятай про революцію» п р и - 
к л а д о м  Е в р о п и ,  ставала на порядку денному перед дворян
ською миколаївською Росією.

Гоголь описує вплив Европи на Італію:

Французское влияние становилось заметно в Верхней Италии: оно заносилось туда 
вместе с модами, виньетками, водевилями и напряженными произведени
ями необузданной французской музы, чудовищной, горячей, но местами 
не без признаков таланта. Сильное политическое движение в журналах 
с июльской революции отозвалось и здесь. Мечтали о возвращении по
гибшей итальянской славы, с негодованием глядели на ненавистный белый 
мундир австрийского солдата1. Но итальянская природа, любительница 
покойных наслаждений, не вспыхнула восстанием, над которым не приза
думался бы француз; все окончилось только желаньем побывать в зааль
пийской, в настоящей Европе1 2.

Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, проти
воположная ветхости италианской, там начиналось XIX столетие, европей
ская жизнь.

1 Mutatis mutandis, це — картина Росії. Поезії 20-х років, від Язикова, Хом'якова і до 
Рилєєва, були повні мрій про поворот минулої слави вільних колись Києва й Новгорода, 
протиставлених ненависному ярму, московському самодержавству.

2 Вихід в Европу, після невдалого 25-го року, був, справді, в 30-х роках тільки виходом 
закордонної мандрівки, а не повстання.
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Становище Італії 30-х років, як його малював Гоголь, нагадувало становите 
Росії. Перед відокремленою, замкненою, февдально-папською Італі
єю стояла та сама проблема «європеїзації», капіталізації, що й пе
ред Росією.

Погроза буржуазної революції, що повинна була усунути в Росії, як вона 
усунула вже в Франції й Англії, з арени історичної акції аристокра
тію й дворянство, останні рештки февдального ладу, — висовували 
питання про капіталістичне буржуазне переродження Росії, питан
ня про те, що з себе являє «третя верства» в Росії, які її настрої, які 
її сили і значіння, які перспективи разгортаються перед нею в Росії.

Треба було з'ясувати обставини «завтрашнього дня» Росії; треба було в че
канні майбутніх клясових боїв спробувати знайти в різних прошар
ках «третьої верстви» спільників в боротьбі проти західно-європей
ського революційного «тифуса», намацати спільний ґрунт і, коли 
можна, висунути такі гасла, які знайшли б відіук в середовищі 
дрібних урядовців, ремісників, інтелігенції, примусили б їх цінити 
не «сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый 
низкий расчет», «не все, чем шумно гремит в Европе Париж», «ду
мая, что завтра же вспыхнет революция», а « у д е л  з а с т о й н о г о  
г о с у д а р с т в а » .

Треба було довести, що Париж, революція, багатство, — капіталізм, про
мисловий поступ, збагачення нації, «сильное политическое дви
жение в журналах с июльской революции, отозвавшееся и здесь», 
«восстание, над которым не позадумался бы француз», «вихрь по
литики», «толки о понизившихся фондах, о камерных прениях, об 
испанских делах», що все це ніщо супроти «жизни, протекающей 
в созерцании природы, искусств и древностей».

«Суперечка про долю капіталізму та ролю буржуазії все більше загострю
валась, набувала злободенного та практичного інтересу. Обставини, 
умови економічного розвитку Росії вимагали від кожного, хто брав
ся про них судити, — точно визначати свою позицію: за капіталізм 
чи проти. Так невблаганно ставила питання історія. Вибирати до
водилося тільки одне з двох: абож кріпацька Росія з усіма її жахами, 
абож капіталізм»1.

Капіталізм і буржуазія для тих часів не були в Росії остаточним фактом, 
а дискусійним питанням, проблемою, і до того ж досить пробле
матичною проблемою. Дискутували власне не факт конкретної по
грози з боку «третьої верстви», а «приклад Европи»; філософічне 
й поки що абстрактне питання, — чи Росія — Европа, чи, може, її 
розвиток піде іншими своєрідними, відмінними від Західної Европи 
шляхами. Суперечки «слов'янофілів» та «западників» 30-40-х років

1 С. Є. Щукин. В. Г. Белинский и социализм. — М., 1929. — С. 58.
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були суперечками в самому дворянському середовищі і зовсім не су
перечкою «третьої верстви» з дворянством.

Питання ставилося, тимчасом, умовно — формально й філософічно, як 
предмет сальонних суперечок де-небудь у Хом'якова на «Собачій 
площадці». Воно ставилось не як питання акції, а лише «дискусійно» 
з огляду на приклад Заходу.

Циклом своїх «Петербурзьких повістей» Гоголь входить у саму гущавину 
цих складних, плутаних, невиразних і темних питань. В центрі своїх 
«Повістей» він ставить третю верству, при чому характерно — усві
домлюючи прийдешню вагу цієї верстви, він малює її аж надто зу
боженою; малює її як «осадок человечества, которому бы ни один 
благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить 
благосостояние»1. Третя верства в його зображенні це — «разряд 
людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, 
которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую- 
то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет тебе ни бури, 
ни солнца, а бывает просто ни се, ни то: сеется туман и отнимает 
всякую резкость у предметов».

Гоголь малює «сословие граждан» не в період його громадської активності 
й сили, а в початковій стадії його розвитку, коли дрібнобуржуазна 
кляса ще — «не возвысилась до понятия», ще не освідомила себе як 
клясу, перебуваючи в становищі пригноблення1 2.

Щодо купецької верстви, то Гоголя від Ап[олона] Григор'єва та Остров- 
ського, ідеологів купецтва, відокремлює чверть століття. Ап[олон] 
Григор'єв у 50-х роках проголосить замоскворецьке купецтво як

1 Гадаємо, що робилося це не без задньої думки. Мовляв, «третя верства», про яку так 
багато говорять, не повинна переоцінювати своїх сил; вона надто убога, щоб справді на щось 
претендувати. Жалість, — ось ставлення, яке викликають усі ці «Акакії Акакійовичі». І «жа
лісне» ставлення з боку «значительных лиц» — це, власне, єдине, що потрібно для третьої 
верстви. Гоголь, ставлячи в центрі своїх «Петербурзьких повістей» «третю верству», висовував 
с о ц і я л ь н і  питання, але для розв'язання їх пропонував не соціяльні критерії, а гумані
стичні, моральні, «ліричні» (про це далі).

2 Заслуговують на увагу думки В. В. Данилова, що дає «социологический анализ "Ре
визора"». Данилов пише: «30-е годы были временем быстрого роста промышленного капи
тала. Это меняло социальные отношения и выдвигало на сцену купечество и гражданство, 
которым так солоно приходилось от самоуправства дворянской бюрократии. Развитие 
промышленного капитала требовало административной свободы, и Гоголь понял это. Поэ
тому в статье «О сословиях и государстве» («Переписка с друзьями») он выступает идеологом 
третьего сословия, с тою разницею, сравнительно с идеологией, внушенной ему собственным 
классом, что в дворянстве Гоголь ценит нравственную силу, а в буржуазии — силу капита
ла: «Сословие граждан, самое разнохарактерное, меньше всего получившее определенное 
выражение от неопределенности занятий и от некоторого безвластия, должно непременно 
возвыситься до понятия. Оно должно помнить, что они стражи и хранители благосостояния 
и должны сами из себя выбирать чиновников». Литературно-критическая библиотека п[од] 
редакцией] В. М. Ф р и ч е .  — Н. В. Г о г о л ь .  ГИЗ, 1930, стр. 112.
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«сіль землі». Але в 30-х роках купецтво тільки ще починало відчува
ти свою силу. Гоголь яскраво малює цю двоїсту хисткість капіталіс
тичного нагромадження. Він описує аукціон.

«Тут была целая флотилия русских купцов из Гостинного двора и даже толку
чего рынка в синих немецких сюртуках. Вид их и выражение лиц были здесь 
как-то тве рже,  вольнее и не означались той приторной у с л у ж 
ливостью,  которая видна в русском купце,  когда он у себя 
в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то, что 
в сей же зале находилось множество тех а рис тократов ,  перед которы
ми они в другом месте готовы были своими покл онами с м е 
сти пыль,  нанесенную своими же сапогами.  Здесь они были 
совершенно развязны и смело перебивали цену, набавляемую — знатоками»1.

Абат Сійєс сорок років до того сказав про третю верству: «Що таке третя 
верства? Ніщо! Чим вона повинна бути? Всім! Чим вона хоче бути? 
Дечим!».

Отже, Гоголь малює третю верству, коли вона є ніщо. Коли вона ще не ви
йшла зі стану «попільної» невизначеності, коли вона ще не набула 
привілейованого становища, коли розв'язка прийдешніх боїв лиша
лася ще невиразною і майбутнє ледве-ледве блимало десь у неясній 
сумнівній перспективі ще, може, надто довгих і важких років.

«Кажется слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие 
молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все т и ш и 
на и от с т а в к а ,  все, что осело от столичного движенья».

Гоголя звичайно називали «моралістом»1 2 і в його «Повістях», як найвід- 
міннішу рису, підкреслювали етичну тенденцію, сантиментальний 
філантропізм3, «лиризм великой жалости к человеку»4, співчуття 
«униженным». Тим часом, насправді, мова йде в Гоголя не про мора
лістичну метафізику, а про певну суспільну «політично-економічну» 
тенденцію та певну позицію в суперечках дня.

Народолюбне гуманістичне співчуття «униженным и оскорбленным» він 
сполучає з негативним ставленням до капіталістичного ладу. З по
гляду третьої верстви він пробує, заперечивши «розлад», що лежить

1 В «Нев[ському] просп[екті]» Гоголь нотує: «Русские бородки, несмотря на то, что от 
них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих 
(с сотнею тысяч, или около того, наличных) ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, 
полковников».

2 И. Ж и т е ц к и й .  Гоголь — моралист. — 1909.
3 Ап[олон] Г р и г о р ' є в .
4 В. Р о з а н о в .  Легенда о вел[иком] инквизиторе. 1906, ст. 278.
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в основі сучасного дисгармонійного, антагоністичного клясового сус
пільства, намітити провідні віхи організації майбутнього «гармоній
ного» суспільства.

Соціяльна тематика великого міста у Гоголя знає всі терміни, що їх викори
стовувала література того часу — Гофман, Бальзак, Жюль Жанен, Єв- 
г[ен] Сю, Жорж Санд, Луї Блан, Фур'є, Прудон, письменники й «бла
годетельные политические экономы, ищущие средств улучшить 
состояние несчастного человечества», як пише Гоголь в «Портреті»1. 

Свою добу, першу половину XIX століття, Гоголь малює як вік, «грозив
ший близкой переменой вещей и предвещавший разрушение госу
дарству», вік, що є «губитель и разрушитель всего, что колосально, 
величественно и свято», як вік банкірів і крамарів, холодний, его
їстичний вік золота й меркантилізму, вік «торгового, низкого рас
чета», капіталістичного накопичення мільйонів, що, обернувшись 
в абстракцію, означувану умовним значком на папері, разом з тим 
і людину обернули так само в просту мінову цінність, в речову то
варну абстрактну фікцію1 2.

« Н а ш  X I X  в е к  д а в н о  у ж е  п р и о б р е л  с к у ч н у ю  ф и з и о н о м и ю  
б а н к и р а ,  н а е л  а ж д а ю щ е г о с я  с в о и м и  м и л л и о н а м и  
т о л ь к о  в в и д е  ц и ф р ,  в ы с т а в л я е м ы х  на б у м а г е » .  

Представник дрібномаєтного дворянства, зв'язаний з урядовими колами, 
ніколи не забуваючи підкреслити свій легітимізм і льояльність (пор. 
в «Портреті» «виразно-цензурні» компліменти на адресу Мико
ли І — «истинные гении возникают во время блеска и могущества 
государей» і такі ж випади проти «безобразных политических яв
лений и терроризмов республиканских»). Гоголь в «Петербурзь
ких повістях» відбив ті антикапіталістичні настрої, що в 30-40-х 
роках охоплювали найширші кола тодішнього суспільства3. Свої

1 Уже з другої половини тридцятих років, тобто саме з тих часів, коли було писано 
«Петербурзькі] повісті», Гоголь за власним своїм визнанням в «Авторській сповіді», «на
чинал невольно заражаться ...всеобщим поветрием нынешнего времени», тобто втягався 
в «бесконечные споры», виробляючи собі соціяльний світогляд. «Усердно собирает Гоголь 
сведения о положении разных сословий, особенно низших, в частности о « п р о л е т а р и я х  
в н а ш и х  г о р о д а х » .  П. С а к у л и н .  Рус[ская] л[итерату]ра и социализм, ч. I. Ранний 
р[усский] социализм. ГИЗ, М. 1924, стр. 462).

2 С. Є. Щ у к і н у книзі «В. Г. Белинський и социализм», характеризуючи 30-40-ві роки, 
пише: «Вопросами о <удьбах капитализма занималась в ту пору вся журналистика и публи
цистика, поскольку они были возможны в тех условиях. Этот вопрос был центральным во
просом, стержнем, вокруг которого вращались все теории и споры о законах развития обще
ства и ближайших судьбах России... Отсюда такая актуальность и страстность, с которою 
он обсуждался. Отрицательное отношение к капиталистическим порядкам мы находим не 
у одного Белинского. У других публицистов, его современников, мы тоже встречаем более 
или менее развитую систему взглядов, направленных против капитализма» (с. 56).

3 «Враждебные капитализму настроения могут быть свойственны различным обще
ственным классам, — пише С. Щукін. — Как правило, антикапиталистические настроения
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антикапіталістичні тенденції Гоголь зв'язав з увагою до третьої вер
стви, саме представників цієї верстви зробивши героями своїх «По
вістей». У дрібній буржуазії та в її настроях, у дрібнобуржуазному 
ідеалі самостійного дрібного продуцента Гоголь, представник дво
рянської кляси, шукав спільників та аргументів проти капіталізму. 

Виступаючи з критикою капіталізму, Гоголь прикладав дрібнобуржуазну 
мірку до буржуазно-капіталістичного режиму. Він застерігав дрібну 
буржуазію, всю цю «мелюзіу», «коломенське населення» проти спо
кус міського «меркантилізму».

У лютому 1848 р. Бєлінський писав між іншим до Анненкова: «Мой верую
щий друг (Бакунін) доказывал мне, что избави-де Бог Россию от бур- 
жуази». А в листі, писаному в грудні р. 1847*, Бєлінський висловлю
вався: «Я не принадлежу к числу тех людей, которые утверждают как 
аксиому, что буржуазия — зло, что ее нужно уничтожить, что толь
ко без нее все пойдет хорошо. Так думает наш немец — М[ишель], 
так, или почти так, думает Луи Блан»1.

Так само, — хоч і відбиваючи думки інших соціяльних прошарувань — ду
мав і Гоголь. У цій думці, що «буржуазия — зло», що «зло капита
ла в его тирании над трудом» — сенс ідеологічної скерованости всіх 
«Петербурзьких повістей», зокрема «Риму».

Вихідний пункт для «Петербурзьких повістей» це — «эгоизм», «надобность 
и меркантильный интерес, объемлющий Петербург». У цьому ПЛЯНІ 

«жадности, корысти и надобности, выражающихся на идущих и ле
тящих в каретах», Гоголь змальовує й людей. «Молоденькую даму, 
оборачивающую свою головку к блестящим окнам магазина», він 
змальовує, згадуючи разом з тим і «русского мужика, говорящего 
о гривне или о семи грошах меди».

Г р о ш і  — цей мертвий, абстрактний фактор, одірваний од безпосеред
нього зв'язку з продукційними силами землі, з усім тим, що робить 
життя природним і простим, цей принцип міського життя в його 
протилежності сільському, — г р о ш і  керують штучним, умовним 
оманним життям міста. Питання грошей стає основним питанням 
для міської людини.

Місто основане на грошах, людина, що перебуває в залежності від цієї аб
стракції, що саме в ній полягає міць міської цивілізації, людина, що

и теории возникают у всякого общественного класса, которому развивающийся капита
лизм наносит ущерб, теснит, разоряет, выбивает из определенного положения в процессе 
общественного производства и распределения, грозит гибелью. Феодалы-прмещики были 
враждебны развитию капитализма, и целый период истории наполнен борьбой этих двух 
классов. Мелкий самостоятельный производитель, мелкий буржуа также враждебен капи
талистическому способу производства, так как крупное машинное предприятие, побивая 
его в конкурентной борьбе на рынке, лишает его куска хлеба» (Белинский и социализм, 52).

1 С. Є. Щ у к и н , [Белинский и социализм], crop. 60.
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служить грошам, — і місто і міська людина обертаються на абстрак
цію, на фікцію, на умовність.

«О, не верьте этому Невскому проспекту. Я всегда закутываюсь покрепче плащем 
своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся 
предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется».

«Все дышит обманом».
«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь 

сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены до
мов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся 
с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам де 
мон з ажигает  лампы для того только,  чтобы показать  все 
не в настоящем виде».

«Движение торговли» приносить «призрак пустоты», знищує «сердечное 
движение», не дає людині «розкритись», «чтобы раз в жизни был он 
прекрасным человеком».

Велике місто знищує людину.
Дієві особи «Петербурзьких повістей» — люди знищеного, зміненого «я»; 

такий Пискарьов, мистець з розколотим, подвоєним життям, що 
живе примарним життям Фердинанда XIII; такий же й майор Кова
льов, що його особу, у двозначній фантасмагорії надзвичайної події, 
ототожнено з його носом.

У «Портреті» Гоголь дає подвійний сюжетний хід, що має конкретний на
прямок. Показавши, як Чартков іубить своє обличчя, себе, талант, 
зрадивши себе задля грошей, як знищується в меркантильній за
лежності великого міста особа людини, він одночасно показує 
й протилежний процес, як мертве втілення багатства, абстраговане 
й фетишизоване, живе й діє.

Людини немає; є оманні фантасмагорії міста, потворні кошмари безглуздої 
ілюзорної маячні, є суворі закони капіталу. Живі не живуть. Живуть 
речі, існує золото. Мертве панує над живим1.

Це сюжетологічне завдання: показати живе речового й мертвого, абстраго
ване й фіктивне, але владне буття золота, магічний непереможний 
вплив грошей на суспільство, показати існування золота, « у о с о б и 
ти м е р к а н т и л і з м » ,  — це завдання Гоголь розв'язав, створивши

1 Гоголь з надзвичайною яскравістю описує цей жах, що його викликає речеве життя, 
життя мертвої речі як живої істоти. Гоголь знав жах речей, жах речового хаосу, речей, приму
сово вирваних з свого звичайного розташування, жах випадково нагромаджених речей, ого
лених і змішаних. На початку другої частини «Портрета» він дає картину аукціону: «...ощ у
щаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на 
погребальную процессию». Мертвість речей, речева мертвість особливо вражає в хаотичному 
нагромадженні, коли речі здаються якось оголеними.
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фантасмагоричний образ міфологізованого лихваря. У постаті лих
варя Гоголь відтворює образне мистецьке уявлення негативного де
монічного впливу грошей, при чому цей образ лихваря зв'язується 
в нього з літературно-традиційним для романтичної школи «спосо
бом портрета»1.

Спосіб автоматизації живої людини Гоголь поєднує зі способом гальвані
зації трупа, оживлення мерця, магічного «портретного» існування 
речі.

«Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы оза
рилось лицо мертвеца, вставшего из могилы». «Это были живые, это были 
нечеловеческие глаза».

Той демон, що показує все не в справжньому вигляді, демон грошей, що 
обертає все навколо на оманний привид, цей диявол Гоголя в «Пор
треті» не є диявол галюцинаційного візіонерства, витвір хворобли
вої уяви містика, — це диявол, що уособлює гнітючий вплив грошей 
великого міста.

«На картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать 
ему об раз :  ему хотелось осуществить в лице его все т я ж е л о е ,  г не
тущее ч е л о в е к а .  При таких размышлениях проносился в голове его 
образ  рос товщика» .

Д е м о н і ч н е  «Портрета» це, власне, не так Гофман і Тік, як Бальзак з йо
го спробою (в «Шагреневій шкірі») «формулювати вік». І в Гоголя, 
і в Бальзака романтичний демонізм подано засобами «фізіологічно
го методу».

Отже, мова тут не про демонічну містику, а про соціяльні впливи, про соці- 
яльний магізм грошових впливів. Абстраговане буття грошей даєть
ся в абстрагованій формулі «портретного» буття. Соціологічна тема 
трактується як тема романтичної фантастики.

Труднощі такого «фізіологічного» тлумачення чаклунного магізму Гоголь 
перемагає мистецьки безпомічним «как-нибудь».

1 Див. Статтю И. Ш л я п к и н а :  «Портрет» Гоголя и «Мельмот-Скиталец» Матю- 
рена. Литературный] Вестник, т. Ill, кн. І, 1902, СПБ, crop. 66-68. Г. Ч у д а к о в  (Отноше
ние т[ворчест]ва Цоголя] к зап[адно]-евр[опейской] литер[атуре]. К., 1907) називає також 
«Таинственный портрет» Вашингтона Ирвинга, «Спинелло» невідомого автора та низку опо
відань Гофмана (с. 91—101). С. И. Р о д з е в и ч  (К истории русского] романтизма. Э. Т. Гоф
ман и 30-40 гг. в н[ашей] л[итерату]ре, П., 1917. — Р[усский] филологический] в[естник], 
кн. 1-2) доповнює цей список, називаючи також «Элексир сатаны» Гофмана (crop. 23-25). 
Пор. також В. В. Г и п п и у с а  «Гоголь». Л., 1924, crop. 230; Н. К о т л я р е в с к и й . Н .  В. Гоголь, 
СПБ, 1908, crop. 177.
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«Часть жизни ростовщика перешла в самом деле как- нибудь  в портрет и тре
вожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника 
с пути, порождая страшные терзанья зависти и проч. и проч.»

«Портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождая 
чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить 
гонения и угнетения».

У своїх різноманітних і вигадливих «Петербурзьких повістях» Гоголь роз
повідає низку барвисто-живих і трагічних історій, як місто іубить 
людину, як людина божеволіє під владою міських оман. Божеволіє 
Пискарьов, божеволіє Акакій Акакійович, божеволіє Чартков.

Гроші шкідливі, вплив золота псує людину, — цю тезу про аморалізм гро
шей Гоголь в «Портреті» ілюструє низкою конспективно викладе
них історій. Він доводить шкідливість цього впливу для всіх суспіль
них прошарувань: спочатку згадує про аристократію й розповідає, 
як під впливом грошей гине «юноша лучшей фамилии, пророчив
ший в себе мецената», як обертається на злочинця й убивцю князь 
Р., «благороднейший Грандисон в отношениях», потім переходить 
до «середньої» верстви, застерігаючи й попереджаючи:

«Там честный, трезвый человек делается пьяницей, там купеческий приказчик 
обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, 
за грош зарезал седока».

Не можна сказати, щоб Гоголю пощастило відтворити досконало мистець
ку картину психологічної й соціяльної залежности людини від сус
пільного меркантилізму. Аж надто впадає в око умовна схематич
ність цих несподіваних і різких перетворень.

Перетворення «патріярхальної людини» під впливом міського «мерканти
лізму» на людину, залежну від грошей і речей, Гоголь дає обива
тельське, забобонне, казково-демонічне оформлення своїх «політи- 
ко-економічних» спостережень1.

1 У Гоголя тут є двоїстість. З одного боку, він сам соціологію ототожнює з демонологі
єю, вплив грошей, міського «меркантилізму» асоціює з впливом «демонічної сили», а з дру
гого боку, він увесь час, так би мовити, здіймає це ототожнення, переносячи його на карб «ко- 
ломенського населення». Чаклунство грошей: мовляв, не більше, як «нелепые толки»... Цю 
двоїстість Гоголя треба мати на увазі, щоб уникнуги помилки, яку припускав В. Переверзев, 
ідентифікуючи суб'єкт з об'єктом, погляди автора з висловлюваннями його героїв, вважаючи 
літературний образ за безпосередню проекцію соціяльного характеру. Треба мати на увазі, 
що Гоголь майже завжди, коли він «демонологізує» якусь логічну ідею, втілюючи її в певний 
мистецький образ, він завжди спростовує цю «демонологізацію» тим, що посилається на 
забобони й безглуздість середовища, в якому були поширені подібні перекази («говорили», 
«нелепые толки» тощо). Приміром, в «Носі» Гоголь не раз роздвоєння особи майора Кова
льова аргументує «кознями» майорової приятельки штаб-офіцерші Подточиної, сам же з то
го іронізуючи й спростовуючи.
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«Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, 
не навеяли род какого-то невольного ужаса на обывателей Коломны. Никто 
не сомневался в присутствии нечистой силы в этом человеке».

У Гоголя фантастично-магічний, хуторянський, «коломенський» підхід до 
соціологічних проблем: Гофман, переповіданий Рудим Паньком. 
Раз-у-раз він повторює: «Демон искрошил весь мир», «адский дух 
разрушил гармонию мира».

«Говорили, что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою 
и носят какие-то странные знаки... словом, много быдо всяких нелепых 
толков».

«И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных ста
рух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, кото
рую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить по
следнюю крайность, нежели обратиться к странному ростовшику».

Ми звертаємо увагу на наведену цитату. Гоголь не дав ширшої картини 
капіталістичного переродження Росії, картину нової залежности 
суспільства від грошей, втягування третьої верстви в сферу капіта
лістичних стосунків він змалював в способі «нелепых толков», «дья
вольского наваждения».

Це характерно для Гоголя, що він спинився саме на відсталих та інертних 
групах населення. Не без внутрішнього співчуття він згадує про ко- 
ломенських бабусь, що вмирати з голоду, «лучше соглашаясь умерт
вить свое тело, нежели погубить душу»1.

Це ствердження пасивного опору супроти грошей: ця формула — краще 
згубити тіло, ніж душу, — формула глибоко реакційна, — підготов
ляють в авторі «Портрета» автора «Выбранных мест из переписки 
с друзьями».

Як ми вже зазначили, Гоголь належав до дворянсько-помішицької кляси 
і так чи інакше в своему становищі, як письменник, був близький до 
урядових кіл.

З цього погляду заслуговує на увагу те, що своє негативне ставлення до гро
шей, до великоміського меркантилізму, до перспектив буржуазно- 
капіталістичного ладу, Гоголь звертає до дрібно-буржуазних про
шарків міського населення. Це характерно і для Гоголя, і взагалі для 
40-х років.

1 Гоголю, як представникові поміщ[ицької] кляси, як людині, зв'язаній з урядовими
колами, треба було показати, що дрібна буржуазія, «коломенское население», опозиційне
настроєні супроти капіталізму, що вони «душу» цінять вище від тимчасових і умовних зем
них матеріяльних благ.
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Картину відповідних антикапіталістичних тенденцій в Західній Европі 
40-х років дали К. Маркс і Ф. Енгельс в «Комуністичному маніфесті». 
Письменники, політекономи 40-х років, виступаючи проти буржу
азного капіталізму, пропагували серед дрібної буржуазії думку, що, 
мовляв, у цьому буржуазно-капіталістичному рухові дрібна буржу
азія нічого не може виграти, але швидше ризикує загубити все1. Ця 
критика капіталістичного ладу, звернена до дрібної буржуазії, слу
жила в руках урядів зброєю протії буржуазії1 2. Так було в Англії, так 
було, додаймо, і в Росії.

Гоголь ішов назустріч урядовим тенденціям, і його гуманізм, його співчут
тя «униженным и оскорбленным» було способом знайти спільників 
серед дрібної буржуазії, великоміської «мелюзги» в боротьбі з демо
ном капіталізму, що руйнував світ.

Формула, запропонована в «Шинелі» щодо Акакія Акакійовича: «І я брат 
твій», — нічого не має, спільного з гаслом «братерства» французької 
революції. «Братерство» висувається не як принцип революційний, 
гуманізм Гоголя не є виявом якогось «абсолютного співчуття», але 
співчуття, підказаного інтересом кляси, що до неї письменник на
лежав.

«Петербурзькі повісті» були скеровані не проти миколаївської кріпацько- 
февдальної дійсности, як доводила критика 60-х років; вони були ви
ступом леґітимістичним, разом з урядом проти тенденцій буржу
азно-капіталістичних3; Гоголеве твердження про «ужасную действи
тельность» зовсім не мало в його устах опозиційного сенсу. Через 
голову нових економічних перспектив Гоголь перегукувався з ідеалі
зованим середньовіччям.

Петербург він хотів би бачити не «Парижем», а «Римом», а перевага Рима 
перед Парижем полягає, на думку Гоголя, в тому, що Рим лишився 
поза впливом європейського капіталізму. «Застій», «занепад» Риму 
є запорука його блискучого прийдешнього. Теорія Герцена, Конс
тантина] Леонтьева, слов'янофілів і народників знаходить свій пер
ший прояв в гоголівському «Римі».

В «Римі» Гоголь розвинув ту думку, що уряд, зберігаючи нарід від сторон
нього впливу, ніби сам готував його до високого призначення.

1 Маркс К., Енгельс Ф. Коммунистический манифест. ГИЗ, 1929, crop. 48.
2 Ibid.
3 В історії творчости Гоголя можна намітити певний етап, коли він «ентузіязм при

роди» змінює, доповнюючи його «ентузіязмом держави». Ентузіязм державности — це за
гальна тема 30-40-х рр. минулого століття. Гегель з його апологією пруської держави й бю
рократії. Бєлінський періоду Менцеля, з виправданням Миколаївської дійсности, з його сво
єрідними застосуванням Гегелевої формули про дійсне й розум та ін.

Те, що попередні історики літератури назвали в Гоголі його «громадянством», те, 
насправді, з боку Гоголя було наслідком його «ентузіязму державности».
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Римський люд, незважаючи на злидні, був саме такий, «для которо
го как будто готовилось какое-то поприще впереди». Незважаючи 
на пригноблення й цензуру, в Римі, проте, не відчувалося умирання, 
тут було «противоположное чувство: тут было ясное торжественное 
спокойствие». Для князя, героя повісти, в слові «вічний Рим» почало 
прозрівати «какое-то таинственное значение»1.

Твердженню в «Портреті», що вплив грошей, вплив меркантилізму веде до 
злочинів і вбивств, Гоголь в «Римі» протиставляє твердження, що 
«нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут 
к мрачному злодейству: он (римский народ) весел и переносит [всё], 
и только в романах да повестях режет по улицам».

«Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого. Европейское про
свещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему 
своего холодного совершенствования. Самое духовное правительство (пап
ство), этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как 
бы для того, чтобы с охранить  народ от постороннего влияния, чтобы до 
времени в тишине таилась его гордая народность».

Гоголь визначає, що «нужда и бедность, неизбежный удел стоячего го
сударства», але він орстоює гадку, що в такій державі є гармонія, 
є спокій, нема квапливости, є «живой, не торопящийся народ», на
род «без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало на 
синих блузах и на всем народонаселении Парижа». «Следы строгого 
спокойствия и тихого труда отражались на лицах»1 2.

Там, в буржуазній Европі, «тягостное выраженье», «тут (в Римі) самая 
нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незна
комая с терзаньем и слезами». Оці злидні, що є світлі, спокійні

1 Див. розділ «Гоголь и Рим» у книзі С. Ш а м б и н а г о  Трилогия романтизма. 
Н. В. Гоголь. М., 1911, crop. 141.

2 Цей заклик терпіти злидні, примиритись із «застоєм», ця негація політики, про
повідь аполітизму, порада спертись на уряд супроти революції знизу, — цей комплекс ідей 
властивий не самому Гоголю. Дозволимо проілюструвати це паралелями. «В центре Соло- 
вьевско-Чичеринской исторической концепции стояло государство. Русская история, начав 
с древних форм родового быта, постепенно перешла к государственным отношениям: по 
этой теории целью русского исторического процесса было самодержавие. Русские сословия 
были закрепощены на службу русскому государству и по мере усиления последнего — рас
крепощались. Эта теория корнями своими уходила в эпоху разложения крепостного хозяй
ства, во вторую четверть XIX ст. Боязнь революции снизу при неизбежном в силу экономи
ческих причин крестьянском раскрепощении вызвала к жизни Соловьевско-Чичеринскую 
историческую концепцию. Лишь сильное самодержавное государство, когда-то тихо и без 
революционных потрясений закрепостившее сословия, может также спокойно их раскре
постить. Государство — оплот против революции». М. Нечкина. В. О. Ключевский. Рус[ская] 
истор[ическая] л[итерату]ра в классовом] осв[ещении]: Сб. ст. п[од] редакцией] М. Покров
ского, Т. II. М. 1930, crop. 225.
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й безтурботні, — Гоголь проповідує і в історії Чарткова, і в історії 
Акакія Акакійовича, і в окремих місцях «Невского проспекта». 

Гоголь хотів би спинити рух колеса історії, спинити стрілку дзиґарів; він 
хотів би «вырвать человека из среды хладной жизни, преданной за
нятиям, очерствляющим душу».

Соціяльна доктрина Гоголя, виходячи з негативного ставлення до європей
ського, «паризького» меркантильною напрямку заперечення бур
жуазії, як позитивний чинник висуває принцип естетичного анти- 
кваризму, ідеал «Прекрасного Человека», уявління споглядальниць- 
кого консерватизму, горду мрію про імперіалістичне прийдешнє 
Вічного Міста.

«Высоко возвышает искусство человека». «Жизнь его протекала в созерцаниях при
роды, искусств и древностей». «Перед этой величественной, прекрасною 
роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, 
ничтожная роскошь, годная только для украшения м а г а з и 
нов (знов закид капіталізму!..), вышедшая на поле деятельности золотиль
щиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишив
шая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анджелов, низведшая к ремеслу ис
кусство». «Он примирялся с разрушеньем своего отечества, и зрелись тогда 
ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего».

Гоголь проти простшуйованої цивілізації руйнацького поступу, «движе
нья торговли и ума», проти «холодного усовершенствования», роз
ладу, проти політики («слово политика опротивело, наконец»), бо 
він за гармонію, за спокій, за пишновеличність, за цілість1. «Літогра
фії» й «віньєтці» противоставлено «картину великого майстра».

«Везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого течения целого». 
«Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное 
влияние, иногда в ущерб гармонии целого».

Про французьку націю Гоголь пише:

«Не почила на ней величественно степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет 
самих мыслей, везде полусграсти, и нет страстей... вся нация — блестящая 
виньетка, а не картина великого мастера».

1 Заперечивши «багатство», ствердивши «злидні» й «застій», Гоголь як перспективу 
розкриває перед «сословием граждан» ідеал гармонізованого «тотожнього» (= безклясово- 
го) суспільства. Людині, духовно знищеній від меркантилізму, протиставлено людину, що 
не «обуржуазилась», лишилась поза впливом грошей, політики, громадськості — бо тільки 
в умовах «тотожнього» (ми сказали б, безклясового) розкривається творча повнота особи. 
Така система «естетичних» формул Гоголя, що досить виразно зв'язуються з гордою імперіа
лістичною мрією про imperium Romaiuim, про «Третій Рим».
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І як підсумок:
«Призрак пустоты виделся во всем». «Чувство, объятое спокойной торже

ственностью тишины» він протиставляє «тем тревожным впечатле
ниям, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже». 
Ідеалу «громадської думки», модному, як на ті часи, він протистав
ляє «приватні розмови»:

«Частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы 
скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнав
шими сердечное выражение из лиц».

Тишу глухих закутків протиставлено галасу торговельних вулиць.

«Ему неприятно было бы выйти на модную улицу с блестящими магазинами, ще
голеватостью людей и экипажей. Ему лучше нравилась эта скромная ти
шина улиц, этот призрак XVIII века».

Ми підкреслюємо це різноманітне й живе, автитетичне протиставлення 
«спокою», «тиші», «цільности» «тревожным впечатленьям», бо в рям- 
цях цієї антитези, що тут має значіння антитези «Парижу» й «Ри
му» як двох протилежних соціяльно-політичних систем1, викладено 
й історію загибелі мрійного митця Пискарьова в «Невському про
спекті», і провідні принципи естетичної доктрини в «Портреті». 

Гоголь, — і це слід підкреслити, — критикував «крамарський», «меркан
тильний» дух не з погляду висхідної кляси, а з погляду кляси, що 
занепадає. Його ідеал — вічна блакить римського неба, спокій руїн, 
застій. Типовий романтик, Гоголь уявляє собі прийдешнє як пово
рот у минуле. Він критикував сучасний капіталізм, захищаючи со- 
ціяльні позиції дрібномаєтного дворянства.1 2

1 Це протиставлення двох міст, двох столиць всесвіту, двох політично-соціяльних сис
тем, — лежить в основі «Риму», і ми не можемо згодитись з В. В. Г[іппіусом] (Гоголь. Л.. 1924, 
ст. 115-119), який тлумачить цю повість як вияв чистого, так би мовити, іманентного естетизму. 
(Пор. також: Н. К[отляревский]. Op. tit., сг. 336). Мав більше рації С. Ш а м б и н а г о  (Трило
гия романтизма, М., 1911), коли він «Рим» Гоголя розглядав у контексті з «Обов'язками люди
ни» Сильвіо Пелліко й накреслював зв'язкову лінію між «Римом» та «Выбранными местами 
из переписки с друзьями». Для Гоголя «Рафаэль» можливий тільки в «Римі», тобто як лан
ка й витвір певної соціяльно-державної й психологічної системи, протилежної «паризькій».

2 «Для Гоголя, психоідеологію якого живили основи натурального господарства та со- 
ціяльні взаємини, що на ньому базуються, — гроші живий та яскравий символ нової системи 
господарства, що вростає в життя, з усіма побутовими, психологічними та ідейними «надбу
довами». Вороже реагуючи на «нове» життя, на прояв буржуазних взаємовідносин, Гоголь- 
мистець твердо ставить собі завдання розкрити й освітлити п с и х о л о г і ю  грошей, тобто 
показати джерело та шляхи їх придбання, розкрити їх етичну природу, їх вплив, що розкла
дає й руйнує моральний лад та психіку людини... Усю надзвичайну силу свого таланту, увесь 
пафос своєї творчости Гоголь скеровує на боротьбу з новим, що входило в життя і що, на
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В процесі класової боротьби, на зламах боротьби февдального світу з но
вим буржуазним світом Гоголь своїй творчості надавав чіткий анти- 
буржуазний, войовничий характер.

Його «реставраційна» спроба освідомити й виправдати релігійно-філософ- 
ськи, етично февдальну поміщицьку систему та її культуру, що від
живала, якнайщільніше стикається з загальними прагненнями па
нуючих груп дворянського суспільства ЗСМО-х років XIX в.1 

Гоголь в циклі «Петербурзьких повістей» дає неґацію «нового», «буржуаз
ного», протиставленого, як антитеза, тезі февдального Риму. У II то
мі «Мертвих душ» Гоголь пробує дати синтез, поєднання тези «ста
рого» й антитези «нового», малюючи образ Костанжогло. Гоголь 
заперечує буржуазні форми розвитку промисловосте й власносте, 
але зовсім не заперечує розвитку промисловосте, фабрик і заводів 
у рямцях поміщицького господарства. Його критика «буржуазного» 
має февдальне забарвлення. Ідеал Гоголя — «приобретатель» Кос
танжогло: у Костанжогло є фабрики, але немає предметів «розко
ші», а фабрика органічно пов'язана з великим поміщицьким госпо
дарством. Тут межа гоголівської критики «длительно-буржуазного». 
Костанжогло зве дурнем Кошкарова, що той завів фабрику шовко
вих виробів, але свої фабрики він уважає за необхідний додаток до 
поміщицького господарства.

«А кто их заводил? Сами завелись: накопилось шерсти, а деть некуда. — я и начал 
ткать сукна, да и сукна толстые, прочные, по дешевой цене, их тут же у меня 
на рынках и разбирают».

«Костанжогло, — зауважує В. Десницький в цитованій статті, — ворог не 
всякої промисловосте, не всяких фабрик й заводів: він тільки ворог 
капіталістичної "розпусти" і, як російські лендлорди-слов'янофіли, 
вітає "здорову" промисловість, введену в економічні та юридичні 
рямці великого дворянського маєткового господарства»* 1 2.

його думку, руйнувало особу». Н. Горностаев. Тема денег в творчестве Гоголя. К социологии 
творчества Гоголя «Русский язык в школе». 1930, кн. 4, crop. 70).

1 Д е с н и ц к и й . О  пределах спецификации в литературной науке. В борьбе за марк
сизм в литер [ату рной] науке. Ленинград. 1930, crop. 38.

2 Op. cit., crop. 41. Пор. характеристику Костанжогло в статті Н. Яковлева: К теории 
литературного] процесса (Формалисты, Переверзев, Плеханов). Костанжогло — це той не
вдалий ідеальний образ, що відомий літературам кляс, які падають. Він хоче з'єднати ста
росвітську патріярхальність з діловитістю нового віку. Він зовсім не є  такий ворог «фабрик 
і заводів», «мануфактуристів та фабрикантів», як це уявляє Переверзев (с. 143). Він тільки 
хоче, щоб фабрики виникали «сами собою», щоб це були «законные фабрики того, что нуж
но здесь под рукою человеку на месте, а не всякие потребности, расслабившие теперешнего 
человека. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыту употребляют все гнусные 
меры, «развращают, растлевают несчастный народ» (с. 64-65).
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Невдача Гоголя з II томом «Мертвих душ» це є одночасно невдача мис
тецька й ідеологічна, обмовлена клясовими позиціями, що їх міц
но обстоював Гоголь. Творчий і моїутній у своїй критиці власности, 
у своїх антибуржуазних тенденціях, він був безсилий оцінити шляхи 
історії. Февдалізм був засуджений остаточно і не Костанжоглам на
лежало майбутнє.

II
«Коли буржуазія захопила владу в суспільстві і життя її більше не пала

ло огнем визвольної боротьби, тоді для нового мистецтва лишилось 
одне: і д е а л і з а ц і я  н е ґ а ц і ї  б у р ж у а з н о г о  с у с п і л ь с т в а .  
Романтичне мистецтво й було такою ідеалізацією»1.

Н е ґ а ц і я лягла в основу романтизму, набула значіння провідної форму
ли романтичної доктрини. Презирство й ненависть до всіх цих «бур
жуа», що не мають, як каже А. д е - М ю с с е ,  «іншого піклування, як 
підраховувати свої гроші», до всіх цих «банкірів, маклерів, нотарів, 
купців та крамарів, — одне слово, — каже Т. Ґотьє, — до всіх, що 
прозаїчним способом здобували собі засоби до життя», — зроби
лось настроєм доби1 2.

«Петербурзькі повісті» Гоголя належать саме цій добі, коли гасло «Збага
чуйтесь» (enrichissezvous) пролунало як догмат нової релігії грошей, 
речей і краму.

Збагачення, падіння всіх моральних критеріїв за рахунок єдиного «критерія 
видимости», «зовнішности», скептичне ставлення до праці й героїзму, 
до всього, окрім грошей і в[т]іх, — на цьому соціяльному тлі вирос
ла творчість романтиків 30-40-х років, що в своїх творах втілили «всё 
фантастическое вещелюбие и вещеверие» свого «егоїстичного» віку3. 

Проти буржуазії, проти банкірів, крамарів, біржових маклерів, проти ка
піталістичної цивілізації великих міст висунуто низку обвинувачень. 

Ми дозволимо собі сформулювати схему цих антикапіталістичних і анти- 
урбаністичних обвинувачень. Сенс їх полягає в тому, що буржуазне

1 Г. В. Щлеханов]. Искусство и общественная жизнь. Вопросы искусства в свете марк
сизма. 1925, crop. 147.

2 «А ось друге свідоцтво. В коментарі до одної зі своїх Odes funambulerque Теодор де- 
Банвіль зазначає, що він теж пережив цю ненависть до "буржуа". При цьому він так само 
пояснює, кого, власне, так називали романтики: на мові романтиків слово "буржуа""означало 
людину, що вклоняється тільки п'ятифунтовій монеті, що не має іншого ідеалу, окрім збе
регти свою шкуру, що в поезії любить сантиментальний роман, а в мистецтві — літографію» 
(Ibid, crop. 146).

3 «Вся эпоха, — зазначає М. Шагінян, — была насыщена тою выдуманной жутью, 
тою властью вещей над людьми, той недоброй антикварностью, которая нашла своего по
эта в Гофмане, но несомненно нравилась и Вальтеру Скотту, заразила Бальзака, заразила 
даже Диккенса ("Лавка древностей"), выродилась у Теофила Готье и его школы в религию 
вещи». (Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Перевод Б. Грифцова. Под редакцией] и с пре
дисловием] М. Шагинян. П.-М. МССХХШ, crop. 10).
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суспільство, втягуючи людину в систему товарного обігу, знищує 
особу людини, «обезличивает» її. Людина губить своє «я», особисту 
гідність, обертається на просту мінову цінність. Февдальне суспіль
ство не знало грошей; воно знало живий безпосередній зв'язок лю
дини з людиною, робітника з особою господаря, знало живі, осо
бисті, неотоварненні зв'язки живих з живими. Робітник перебував 
в особистій залежності від господаря, і його праця носила відбиток 
його особи, тепер же він перебуває в залежності від законів ринку, 
від загальних законів купівлі й продажу. Примушений продавати 
себе, робітник являє собою такий же товар, таку ж річ, як і кожний 
інший предмет торгівлі. На той час у докапіталістичному суспільстві 
цінилися індивідуум та індивідуалістична відмінність праці, праця 
як живий і священний порив1.

Буржуазне суспільство зробило з живої людини простий додаток до ма
шини, вимагаючи від робітника тільки низки машинізованих, спро
щених, одноманітних рухів. Машинізована, мертва праця знищила 
будь-яку принадність для людини. Механізація, штампи, спроще
ність набували значіння психологічних категорій і уявління особи як 
речі, уявління речевого заміщення людини стало образним уявлін- 
ням нових суспільних взаємин.

В буржуазному суспільстві відбувається процес отоварення людини. Лю
дина як річ і товар, людина як манекен і автомат, мертва формула 
й схема, — така характеристика людини, знищеної великоміським 
капіталізмом, — була стандартним уявленням в літературі 30-40-х 
років, стабільним обвинуваченням, скерованим проти капіталіс
тичного суспільства і найулюбленішим аргументом за поворот до 
золотої доби середньовіччя, коли людина була ще живою, коли 
в суспільстві панувала ідилічна єдність, цілковита гармонія, радісна 
можливість самостійної, натхненної, тихої, святої, чистої праці, що 
не знає жодної конкуренції, жодного служіння мамоні, жодної ко- 
ристи — грошей1 2.

1 У світлі цих висловлень треба розглядати, чому Гоголь заперечував можливість по
яви «Рафаелей» в буржуазному суспільстві.

2 К. Маркс і Ф. Енгельс в «Комуністичному] маніфесті» дали блискучу й бездоганну 
щодо чіткости й ясности формулювань характеристику февдального ладу, цієї, замкненої 
в негацію, антитези капіталістичного ладу.

«Скрізь, де буржуазія досягала панування, вона знищила всі февдальні, патріяр- 
хальні, ідилічні стосунки. Без жалю вона розірвала барвисті февдальні нитки, що зв'язували 
людину з її спадковим владарем, і не лишила між людьми жодного зв'язку, окрім голого ін
тересу безсердечного прибутку. У крижаній холодній воді егоїстичного розрахунку вона по
топила священний порив побожної мрійности, релігійного екстазу, рицарського ентузіязму 
й міщанської сантиментальности. Вона обернула в мінову цінність особисту гідність людини 
і на місце багатьох різноманітних видів свободи, завойованих дорогою ціною, вона поставила 
одну свободу — свободу торгівлі».
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Цей своєрідний « р о м а н т и з о в а н и й  с о ц і о л о г і з м » ,  одягнений в усі 
найтиповіші способи романтичного стилю, з'єднав «фізіологічну», 
як тоді казали, неґацію капіталізму з естетною й екзотичною ідеалі
зацією докапіталістичного суспільства, натуралізм з романтизмом, 
політичну економію зі стилізаціями «речелюбного» в дусі Гофма
на демонічного антикваризму, пародійне дендичне естетство з га
люцинаційною фантастикою містика, з іронічним переміщенням 
площин, з буфонадними містеріями, гострою й гіркою критикою 
сучасности1.

Шукаючи в тодішній літературі письменника, що дав би нам комплекс мод
них тоді літературних та політично-економічних ідей, що з'єднав би 
різку, уїдливо-памфлетну, мистецьки витончену критику буржуаз
ної сучасности з ідеалізацією докапіталістичного середньовіччя, ро
мантичний ідеалізм і політично-економічні екскурси, естетство, іро
нію, парадоксальність і протест проти суспільного меркантилізму, 
проти отоварнення людини, ми не могли б назвати нікого іншого, 
окрім Карлейля.

Карлейль, син каменяра, народився в шотландському селі; мати його була 
цілком неписьменна і тільки пізніше навчилася читати, щоб розу
міти листи сина. Отже, з Карлейля був типовий дрібнобуржуазний

1 Романтизм з його гаслом «epatez le bourgeois», з його червоними жителями, з його 
екзотизмом, запереченням дійсности й культом середньовіччя не можна розглядати як від
окремлений літературний ряд; навпаки, романтизм з його негацією буржуазного суспіль
ства й ідеалізацією докапіталістичного ладу потрапляє в загальне річище дрібнобуржуазної 
критики капіталізму. Не можна розглядати Теофіла Ґотьє абож Віктора Гюго без Сисмонді 
абож Прудона, не можна розглядати літературне явище, не беручи на обрахунок соціологіч
ної його детермінованости.

«Опозиція дрібного продуцента великому продуцентові з особливою силою відчу
валась на світанку промислового капіталізму, коли експропріація дрібної буржуазії, що ще 
зберігала значіння в суспільно-господарчих взаєминах, мала найжорстокіший характер. Це 
нове співвідношення чинних соціяльних сил і зміна самого характеру останніх, що явилось 
наслідком розвитку товарного господарства від мануфактури до фабрики, знайшли свій 
відбиток і в еволюції економічної теорії. Вона повинна була пояснити змінену господарчу 
й соціяльну дійсність... Перед економістом-теоретиком були тільки дві путі: абож цілком 
прийняти й виправдати нову систему виробничих взаємин, абож з погляду експлуатованих 
клясів критикувати саму систему й свою увагу концентрувати на аналізі суперечностей. Даль
ший розвиток політичної економії йде в напрямкові розвитку критичних тенденцій в ній... 
Оуен, з одного боку, Сисмонді, з другого, виступили з першими обвинуваченнями капіталіс
тичного суспільства... Ця критика, очевидячки, повинна була відбивати світогляд та інтереси 
кляси, що в системі буржуазних відношень не знаходить здійснення свого історичного при
значення. Такою клясою при капіталістичному режимі є  не тільки пролетаріят, історична 
роля якого в майбутньому, але й дрібна буржуазія, історичні позиції якої в минулому».

«Дрібний буржуа бачить свій ідеал в минулому, він покладає свої сподіванки не 
на дальший розвиток, а на примусову затримку його; він сумнівається в можливості само
го розвитку, неґатизує конкретну дійсність... Його ідеал реакційний». «М елкобуржуаз
ная] экономия и мелкобуржуазный] социализм. Сисмонди. Луи Блан. Прудон». ГИЗ, 1926, 
crop. 8-10).
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інтелігент, що самотужки вибився в люди, романтик і навіть почасти 
містик, історик, памфлетист і філософ, що перебував увесь час під 
великим ідеологічним впливом німецького романтизму. Впливовий 
політичний мислитель, типова й характерна постать для першої по
ловини XIX віку, Карлейль обертався в колі тих самих суспільних 
ідей і уявлень, що й Гоголь.

З усіх суспільно-ідеологічних та літературних паралелей, що їх історики 
літератури знаходили й знаходять для Гоголя, може, ця неназвана 
й незазначена паралель (Карлейль — Гоголь) найбільше заслуговує 
на увагу як для характеристики самого Гоголя, так і для соціологіч
ного з'ясування гоголівської творчости, бо тут, виходячи за рямці 
текстуальних аналізів, можна говорити про Гоголя в цілому обсягу 
його образів, тем, гротеску й гумору, симпатій, сприйнять, запере
чень, фантастики та соціяльно-політичних натяків.

Вороже ставлячись до всього сучасного розвитку, засуджуючи новіший сус
пільний капіталізм, Карлейль прославляв минулі часи як політич
но-економічний ідеал, ніби бажаючи знов звести розвиток європей
ського суспільства до середньовічного дрібного виррбництва1. 

Карлейль — в даному контексті один із найяскравіших представників дріб
нобуржуазної, ворожої до капіталізму, ідеології. Як ідеолог дрібно
буржуазної кляси, Карлейль не пропонує скинути капіталістичне 
суспільство, а тільки зреформувати його, усунути його негативні 
сторони. Він пропонує обмежити великий капітал та капіталістичну 
конкуренцію, сферу законів попиту й пропозиції служіння «Мамо
ні» шляхом створення асоціяцій дрібних продуцентів1 2.

Ідеалізація дрібного продуцента знайшла собі вияв у книзі Карлейля «Past 
and Present» («Раніш і тепер»). В цій книзі, малюючи життя ченців 
в абатстві св. Едмунда, Карлейль бажає відтворити зразок такої еко
номічної асоціяції, що не хоче улаштовувати свої взаємини за зако
нами ринкового споживання, а тому і не керується цими законами.

1 В Карлейлі ми знаходимо корні пізнішого «рескініянства» й етнографічного культу 
кустарних промислів.

2 Не забуваймо, що соціологічно романтизм був ідеологією німецької буржуазії на 
початковій стадії її розвитку. Дрібнобуржуазна компромісовість позначилась на всій ідео
логії романтичної школи. Г. Плеханов підкреслює властиве романтикам консервативне по
встання проти «буржуа», що аж ніяк не поширюється на основи буржуазного ладу (0[р]. 
c[it]., crop. 149). «Романтикам хотілося змінити суспільні звичаї, нічого не змінивши в сус
пільному ладі» (с. 161). «Теофіл Ґотьє ненавидів буржуа і разом з тим гримав на людей, які 
казали, що треба знищувати буржуазні суспільні взаємини» (с. 171). Ф. Енгельс писав про 
Карлейля: «Карлейль розуміє шкідливість "конкуренції", "попиту й пропозиції", "служіння 
Мамоні" тощо, він не має жодного нахилу визнавати справедливість власности на землю. 
Але чому він не зробив з усіх цих передумов простого висновку й не заперечив приватної 
власности? Яким чином гадає він знищити "конкуренцію", "попит і пропозицію", "служін
ня Мамоні" і т. д., коли існує корінь усього цього лиха — приватна власність? "Організація 
праці" тут не допоможе: без певної тотожности інтересів її навіть не можна здійснити».
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Він докладно спиняється на економічному житті абатства, бо гадає показа
ти, що економічні завдання можна зрозуміти й здійснити інакше, як 
це робить капіталістична політична економія1.

За новіших часів «метода ошийників» у Европі зникла назавжди. Робітник 
зробився людиною вільною, але він має дуже мало користи від сво
єї волі. Народня маса зробилася тепер ще біднішою і злиденнішою, 
бо суспільні умови середніх віків не тільки на підлеглих накладали 
обов'язок робити на господаря, але й господаря не менш суворо 
зобов'язували піклуватись про своїх підлеглих.

І коли Гурт, раб Цедрика (дійова особа у відомому романі Вальтера Скотта 
«Айвенго») повинен був пасти свині свого пана і на знак свого раб
ського стану носити металевий ошийник, то й Цедрик повинен був 
зберігати до нього вірність. Гурт міг бути певним, що Цедрик не кине 
його в злиднях і старощах, що для Гурта завжди знайдеться місце за 
столом і в хаті Цедрика. Вірний слуга і вірний господар були тоді 
прив'язані один до одного всім своїм довгим співжиттям, з'єднані 
почуттям приязні й взаємної вдячности1 2.

У своїй книзі «Sartor Resartus» — «Жи[ття] та думки герра Тейфельсдре- 
ка» (1831), одночасно автобіографічній і філософській, символічній 
і іронічній, вигадуючи ввесь час для себе, для людства й світу все нові 
й нові образи, символи, означення й емблеми, раз-у-раз їх руйну
ючи та змінюючи на інші, Карлейль-Тейфельсдрек дає різку сати
ру на існуючий суспільний лад. Сучасне суспільство цінить не те, 
що людина є справді, воно цінить людину тільки в її зовнішньому 
«оточенні». Твердження, що «люди роблять убрання», обертається 
у протилежне, — що «вбрання роблять людей».

1 Від Е. Т. А. Гофмана і до Карлейля, від Карлейля до Рескіна і від Рескіна до Жор
жа Дюамеля та його друзів «абеїстів», протягом усього XIX і до початку XX віку, ми знахо
димо серед дрібнобуржуазної інтелігенції цю ідеалізовану уяву «манастиря», «абатства» як 
економічної асоціяції незалежних від капіталістичних законів ринку продуцентів. Це про
тиставлення ідеалізованого манастиря сучасному суспільству, що його дає Е. Т. А. Гофман 
в «Міркуваннях кота Мура», знаходить собі відіук також і в Гоголя в темі манастиря, введеній 
в «Портреті». Капіталізм, демонічний вплив грошей приносить в життя «розлад», двоїстість, 
розірваність, «разлад мечты и существенности». Манастир, протиставлений сучасному сус
пільству, є місце, де здійснюються одність, тиша, спокій. Такий сенс теми манастиря, що її 
викладає Гоголь в своєму «Портреті».

2 Легко бачити реакційний характер Карлейлівської критики буржуазного суспіль
ства. Саме в цьому контексті «февдального» та «дрібнобуржуазного соціялізму», що ми його 
знаходимо в 40-х роках в Західній Европі, в контексті апології докапіталістичних взаємин 
треба розглядати й гоголівську апологію кріпацтва. Гоголівська апологія кріпацтва в «Пере
писке с друзьями», що так обурила Бєлінського, власне, являє собою варіант західньо-евро- 
пейського «карлеліянства», чи, беручи ширше, з одного боку, дрібнобуржуазної критики ка
піталізму та апології докапіталістичних суспільних форм (приміром], Сисмонді), а, з друго
го боку, літературної проповіді середньовічного ренесансу. Від ідеалізованого уявлення вза
ємин Гурта й Цедрика в Карлейля дуже недалеко до апології кріпацтва у Гоголя. Карлейль, 
до речі, був противник визволення негрів.
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Ці міркування про костюм виростають у Тейфельсдрека в дискусію про 
основи людського суспільства взагалі. Окрема думка поширюється 
в цілу теорію, в загальну іронічну систему; філософія вбрання обер
тається в цілий світогляд. Реальна істота людини зникає за єдино 
можливою реконструкцією її костюму. В уїдливо-злій та парадок
сальній карикатурі Карлейль-Тейфельсдрек створює картину, що 
було б, коли б несподівано суспільство «оголилось»: тоді міністра 
не можна було б відрізнити од генерала, короля од лакея, тоді роз
пався б увесь зв'язок суспільного ладу, бо весь громадський лад, всі 
взаємини людей ґрунтуються не на внутрішній їх цінності, а на їх 
речевому значінні. Річ, зовнішність, убрання визначають людину.

Французькі революціонери, проголосивши війну дворянському суспільству, 
добре знали, чому вони назвали себе санкюлотами: коли б людство 
кинуло носити штани, це могло б потрясти основи людського сус
пільства.

«Людину уявляли як Тварину Одягнену, в той час, як вона єсть Тварина Нага і тіль
ки в певних обставинах свідомо й навмисне ховається в .одяг»1.

Висунувши таку загальну вихідну тезу, Карлейль-Тейльфельсдрек бере на 
себе завдання «викласти моральні, політичні й навіть релігійні впли
ви одяїу»; він бере на себе завдання викласти в усій її різноманітнос
ті таку тезу, що «всі земні інтереси людини з'єднані та пристьобнуті 
один до одного й тримаються одягом». Він повторює в різні способи: 
«Суспільство основане на Вбранні»1 2.

Ви легко пізнаєте близькість тематики гоголівської «Шинелі» та карлей- 
лівських міркувань про «одяг як наш покров», про те, як одяг, про- 
мкнувши в середину людини до самої глибини нашого серця, при
водить нас у кравецький настрій і деморалізує нас, — висунувши 
це твердження, Карлейль бере також і інший момент, той проти
лежний момент, коли «людина звільняє себе від сторонніх оболо
нок і віч-на-віч бачить, що вона нага і є, як каже Свіфт, вилообразна 
тварина з розкаряченими ногами».

Протиставити людину одягнену людині роздягненій, надавши цьому 
протиставленню одночасно соціяльний і філософський сенс, — таке 
є тематичне завдання «Sartor'a Resartus'a» й основа сюжетологічного 
ходу гоголівської «Шинелі».

Карлейль назвав Свіфта. Справді є щось подібне в гуморі Свіфта та гір
кому памфлетному іуморі Карлейля, коли він з пафосом пророка

1 [ К а р л е й л ь Т . ]  Sartor Resartus. Жизнь и мысли repp Тейфельсдрека. Перевод с ан
глийского Н. Горбова. М. 1902, crop. 3.

2 Op. cit., crop. 54.

jH? Петербурзькі повісті M. Гоголя 453



обвинувачує сучасне суспільство, що воно, все принісши в офіру зо
внішності, речевим умовностям, зрадило своє призначення людини.

«Часто є хвилини меланхолійного настрою, коли я читаю про пишновеличні це
ремонії, про Франкфуртські Коронації, про убиральні Королів, про його 
Levees et Couchio, про те, як придверники, жезлоносці й герольди стоять 
в чеканні, як Ерц-Герцоґ такий-то репрезентує Герцога такого-то, а Генерал 
А. Полковника Б. і незліченні Єпископи, Адмірали та різні чини витонче
но посуваються до Помазаної Присутности; коли я читаю це і намагаюсь 
в моїй самоті приватної особи скласти ясну картину цього урочистого свята: 
тоді раптом, ніби помахом чарівного жезла — чи казати мені це? Убрання 
падають з усіх дієвих осіб, і Герцоги, Високості, Єпископи, Генерали, сама 
Помазана Присутність, — усі стоять переді мною як мати народила, роз
карячивши ноги і навіть без сорочок, і я не знаю, сміятись мені чи плакать».

Ідучи за стилем доби. Гоголь в своїх портретних зображеннях виявляє таку 
саму тенденцію «оречення» людини: обличчя він заміщає описом її 
вбрання абож «одною деталью его внешности».

Поетика Гоголя — поетика речей; вона матеріяльна й предметна, «кос
на» й розкладена на куби й трикутники речевих образових уявлень. 
Портретні зображення в Гоголя витримані в тонах гротеску, речевої 
містики, матеріяльного зовнішнього ірреалізму, ірреалізованої речі. 
Його портрети — матеріяльні й предметні; це портрети уособлених 
убрань, оречених осіб.

В своїх мистецьких способах Гоголь відбиває суспільно-виробничу тен
денцію «оречення» людини. Як Карлейль, як Гофман, як Бальзак, 
як і інші романтики того часу, Гоголь замість людини дає не особу, 
а вбрання, не обличчя, а річ, геометричну формулу, стереометрич
ну постать; замість людини Гоголь малює куб, квадрат і фарбує цей 
куб в невтральний колір. Він ізолює предмет зображення, спрощує 
його, примітивізує, одбирає в ньому деталі, схематизує й зводить їх 
на чисту форму, обертаючи в такий спосіб людину на манекен, авто
мат, механістичну конструкцію1.

Гоголь, приміром, описує «существователя» столиці: В його обличчі

«нельзя было заметить ни одного угла... Лоб не спускался прямо к носу, но 
был совершенно покат, как ледяная гора для катанья. Нос был продолже
ние его — велик и туп. Губа только верхняя выдвинулась далее. Подбородка

1 В. Виноградов каже про «типичную для Гоголя рисовку человека как автомата, сло
женного из механически движущихся членов» (Этюды, ст. 89). «Этот прием замещения лица 
членом тела находится в связи с механизацией живого у Гоголя, с представлением живых об
разов как автоматов... Этот прием овеществления лиц имел широкое применение в поэтике 
натуральной школы вплоть до 60-х годов» (92).
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совсем не было. От носа шла диагональная линия до самой шеи. Это был 
треугольник, вершина которого находилась в носе» (Сочинения Гоголя, 
п[од] редакцией] Н. С. Тихонравова, т. V, crop. 97).

Ви маєте математично розрахований портрет, побудований за геометрич
ними формулами, «сформульований» портрет. Замість людини Го
голь творить площинні відображення людей: «квадратову постать», 
«кубик» — схему людини без обличчя1.

Буржуазне суспільство не знає людей, воно знає людину як просту мінову 
цінність, знає тільки товарні взаємини й товарний сенс людини. Отже, 
Гоголь не дає людей, людей немає, є їх речеві, товарні заміщення. За
мість людей він малює «неуклюжий грязный сапог отставного сол
дата», «голландские рубахи плотных содержателей магазинов и их 
комми», «миниатюрный башмачок дамы», «сапоги, запачканные из
вестью русских мужиков», «фризовую шинель жалкой добычи чело
веколюбивого поветчика, пущенной по миру».

Облич нема, є «выставка произведений человека», є речі, товари, крам.

«Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой греческий пре
красный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая удивитель
ную шляпку, пятый перстень с талисманом на щегольском мизинце, шес
тая ножку в очаровательном башмачке, седьмой галстук, возбуждающий 
удивление, осьмой усы, повергающие в изумление»1 2.

У Гоголя фігурують не люди, а речі, вбрання. Він малює людей як Тварин 
одягнених.

1 Поруч з цими абстрактними, схематичними портретами, трикутниками облич, ку
бами й квадратами постатей, своєрідними прикладами портретних інтегралів, ви знайдете 
у Гоголя зразки «динамічного» пейзажу, що в ньому деструктоване обличчя міста розташо
вано в низці різних геометричних площин.

«Тротуар несся под ним, каретьі со скачущими лошадьми казались недвижимы, 
мост растягивался и ломался в своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему 
навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными нож
ницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз».

Ви пізнаєте картини Кандінського, Ґлеза, Леже, Метценже, митців, що замість жін
ки малюватимуть декілька стереометричних фігур. Геометризм Гоголя, його «експресіо
ністський», формульний, абстрактний алгебраїзм — нетиповий урбаністичний схематизм. 
Гоголь «спрощує», як спрощують і інші урбаністичні «інтелігентські» митці, що замість відо
бражати емпірію, інтелектуалізують, шукаючи відтворити схематичну істоту речей, певну 
філософську абстрактну ідею.

2 «Герой совсем скрывался за характеризующей его внешность частью костюма... Вот 
примеры этого явления в творчестве Гоголя. Уже в „Повести об Иване Федоровиче Шпоньке 
и его тетушке" есть стремление в эту сторону: „Страшная рука, протянувшись из фризо
вой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса"» ( В и н о г р а д о в .  Этюды, 
сг. 89).

гИс Петербурзькі повісті М. Гоголя 455



«Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель, какие 
странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть м н о ж е с т -  
во таких люд е й,  которые, встретившись с вами, непременно посмотрят 
на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмо
треть на ваши фалды. Я до сих пор не моїу понять, отчего это бывает. Сна
чала я думал, что они сапожники, но однако ничуть не бывало: они боль
шею частью служат в разных департаментах»1.

Люди поводяться як кравці1 2. Вони в полоні кравецьких настроїв і вражінь. 
У них психологія людей, що «в їх голові всеохоплююча важливість 
убрання розкривається без зусилля», як іронічно зауважує Карлейль3. 

Впливи вбрання, суспільство, засноване на одежі, речеве заміщення люди
ни, людину як убрання, Гоголь показує в своїх «Петербурзьких пові
стях». Він малює людину як «з'єднання кравецьких та чоботарських 
обрізків, зшитих вкупі» (Карлейль).

Одежа деморалізувала людство. Тільки в цьому, деморалізованому через 
одежу, суспільстві і можливі катастрофи Пискарьова, Чарткова, Ба- 
шмачкіна, майора Ковальова, пародійні й трагічні, жахливі, сумні 
й курйозні4.

Спокуса Чарткова — спокуса одягом5. Старий професор застерігає його: 
«Берегись... Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской пла
ток, шляпу с лоском... Б р о с ь  щ е г о л ь с т в о » .  Перша думка, 
що з'являється в Чарткова, коли він знайшов гроші, це «одеться 
в модный фрак». «... П р е ж д е  в с е г о  з а ш е л  к п о р т н о м у » .

1 Ми звертаємо увагу на цю цитату, бо нею «автор», авторське «я», що від нього ве
деться розповідь, ототожнюється з цим «множеством людей». Гоголь, зводячи людей до «чо
біт» і «фалдів фрака», відбиває загальну психологію усіх тих, що служать в департаментах, 
пишуть обіжники, читають газети, — «словом, — підкреслює Гоголь, — всех большею частью 
порядочных людей». Порядні люди з психологією «мануфактуриста», чоботаря, кравця, лю
дини, що для неї існує тільки зовнішній світ.

2 «Что ж такое», — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным 
глазом весь вицмундир А[какия] А[какиевича], начиная с воротника до рукавов, спинки, 
фалд и петлей. Таков уж обычай у портных; это первое, что он сделает при встрече».

3 Op. cit., crop. 302.
4 Гоголь створює «иллюзию смыслового уравнения названий частей или вообще при

надлежностей человеческого организма с именами обособленных вещей» (0[р]. c[it]., crop. 80).
5 ...спокуса дендизмом. Досі ще не написано «історії руського дендизму», але після 

того, як буде з'ясовано в низці нарисів дендизм Пушкіна, Чаадаева, Лєрмонтова, Кирієвсько- 
го та інших, з'ясовано буде «дендичну» форму культури тих часів 20-50-х років, тоді ясним 
стане, що в «Петербурзьких повістях» Гоголь розгортає боротьбу проти дендизму, починає 
своїми творами різночинську боротьбу проти великосвітських традицій в літературі. Гоголь 
бере на себе те завдання, яке в англійській літературі взяв на себе Карлейль з його «про- 
тидендичним» «Sartor'ом Resaitus'oM». З Гоголя треба починати розвиток «антидендичних 
тенденцій». В 50-х роках збільшується ідеологічний вплив Карлейля, сприйнятий, приміром, 
у Дружиніна як антидендичний. Згодом, в 50-х роках«антидендизм» набуває різночинський 
характер, виходячи за рямці «карлейліянства».
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Занепад таланту позначається на тому, що Чартков малює не людей, 
а тільки «мундир, да корсет, да фрак».

Єдино відмінний од усіх цих Чарткових і майорів Ковальових — Акакій Ака- 
кійович. А[какій] А[какійович] [—] приклад аскетичного заперечен
ня цих загальнопоширених «петербурзьких», «кравецьких» настроїв. 
Одяг для нього не має жодного значення. «Он не думал вовсе о своем 
платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато
мучного цвета». «Шинель Акакия Акакиевича служила предметом 
насмешек чиновникам».

Акакій Акакійович взагалі не має нічого, ніякої одежі, ніякого майна. Коли 
він помер, то після його смерті лишилося

«очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой ка
зенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от пан
талон и уже известный читателю капот».

Тим часом і Акакій Акакійович не може вирватись з цього зачарованого 
кола міського оречення людини. Його історія — історія загибелі лю
дини від незмінних, непорушних вічних законів одягу, що керують 
людським суспільством. Дарма, що А[какій] А[какійович] належить 
до числа «нагих», але й він супроти самого себе кінець кінцем пови
нен життя своє, всього себе присвятити одягові. Визволення немає: 
«Ак[акий] А[какиевич] увидел, что без новой шинели нельзя обой
тись, и поник совершенно духом». Після розмови з Петровичем 
«А[какий] А[какиевич] был как во сне».

«Суспільство засновано на одягові».

Щоб придбати шинелю, А[какій] А[какійович] «решил уменьшить издержки, из
гнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, ходя по 
улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти 
на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; 
как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то 
всякий раз приходя домой, скидать его и оставаться в одном только халате».

Як і інші, так само й А[какій] А[какійович] приніс усього себе в офіру одягові.

«Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к та
ким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он 
совершенно приучился голодать по вечерам».

Аскетичне заперечення одягу перейшло в аскетичне служіння одягові. Піст, 
стриманість, офіра, вічна ідея — містичною фразеологією описує 
Гоголь процес «кравецького» переродження людини. Гоголь паро
діює містику.
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Тема переродження — гоголівська тема. На цій темі «преображения» збу
довано розподіл повісті на дві антитетичні частини: в першій час
тині Акакій Акакійович живе неповним, звуженим, інертним жит
тям, у другій він перероджується, його життя наповнюється змістом, 
стає рухливим, змістовним, «ідейним».

Тему переродження бідної людини Гоголь витримує в звичайних для нього 
тонах гротеску, речевої містики, ірреалізованої речі.

Гоголь не знає взаємин людини з людиною; він знає тільки речеві взаєми
ни; отже, тему переродження Акакія Акакійовича він розвиває як 
тему речі, закоханости в річ, речевої гротескової закоханости.

«.. .Он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих 
пор как - б уд то  самое существование его сделались как-то полнее, как-  
будто он женился; как - б уд т о  какой-то другой человек присутствовал 
с ним, как - б уд то  он был не один, а какая-то приятная супруга согласи
лась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не 
кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без 
износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, 
который определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчез
ло само собою сомнение, нерешительность, словом — все колеблющиеся 
и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове 
даже мелькати самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, 
куницу на воротник».

« К а к - б у д т о » . . .  Це тільки нібито повне існування, тільки ілюзорна пов
нота буття. « Н і б и т о »  панує над Акакієм Акакійовичем, над дій
сністю, над суспільством, замкненим у систему зовнішніх, речевих, 
товарних, фіктивних взаємин.

«Не логіка діла, а діло логіки є філософським моментом». Логіка « н і б и 
то»,  конструкційні заміщення панують в гоголевській творчості. 
Зображення підлягають логічним конструкціям, речевим абстрагу
ванням. Гоголь зміняє, замінює, перемішує пляни, вводить «нібито», 
витримує схематизм накреслених плянів і ліній, механізує в матері- 
яльному пляні платонівську містику «вічної ідеї» — в такий спосіб 
надаючи елементів ірреалістичної стилізованосте своєму реалістич
ному малюнкові.

З надзвичайною гостротою, пародіюючи й іронізуючи, розкриває Гоголь фік
тивність цієї «шинельної» повноти буття Акакія Акакійовича в сцені 
грабунку. В один момент знищується ілюзія повноти; в одну хвилину 
лишається саме ніщо; людину оголяється, і одягнений Акакій Акакі
йович знов обертається на ту саму «голу» людину, що був і досі.

На величезному сніговому темному майдані маленька, зігнута, тремтяча 
постать «роздягненої» людини.
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Гоголь використовує в своїй повісті типовий «карлейлівський» ефект проти
ставлення «одягненої» людини людині «роздягненій». Увесь сенс цієї 
сцени грабунку і дальщого епілоіу, з фантастичними появами «мерт
вого урядовця», що роздягає, полягає в тому самому сенсі роздягання.

Історія «его превосходительства»; дарма що вона здається так умовно при
точеною до всього сюжету «Шинелі», являє собою протилежно по
вторену історію Акакія Акакійовича. Для «роздягненого» Акакія 
Акакійовича не лишається нічого; він гине після того, як з нього 
зняли шинель і, навпаки, «роздягнений» генерал перетворюється на 
«людину», «оголений» він усвідомлює в собі людину.

Гоголь хоче лишитись «благонадійним»...
Такий ідеологічний сенс гоголівського способу заміщати людину через уб

рання, сенс речового заміщення людини. Одночасно, один в Англії, 
другий в Росії, Карлейль та Гоголь виступають з романтичним протес
том проти «отоварення», «оречення» людини в сучасному суспільстві.

В Карлейлі ми знаходимо Гоголя не через гіпотезу індивідуального впли
ву автора на автора, припущення безпосереднього текстуального 
запозичення, що могло бути, а могло й не бути, — а через стверджен
ня одности їх ідеологічних засад, через одність їх соціяльної детер- 
мінованости в умовах негативного ставлення до буржуазного сус
пільства. Соціяльна детермінованість може «зняти» індивідуальну 
недетермінованість.

III
Гоголь — письменник надзвичайної системности, надзвичайної послідов- 

ности. Кожна формула, яку він висловлює, кожен образ, що його 
він створює, є ланка витриманої обміркованої системи. Кидаючи як 
формулу: «О, как отвратительна действительность, что она против 
мечты», він претендує не на апологетичне ствердження мрії як он
тологічної даности, мрії задля мрії, а на з а п е р е ч е н н я  д і й с п о 
с т и  м р і є ю .

Наголос ставиться на з а п е р е ч е н н і « г и д к о ї  д і й с н о с т и » ,  тобто «не
свободно!» дисгармонійної дійсности, що в ній панує соціяльний 
розлад, двоїстість, що в ній немає гармонійної єдности між суб'єк
том і об'єктом, «я» й «природою». Для Пискарьових-Башмачкіних 
дійсність падка, це «жизнь сумасшедшего», «ужасная жизнь» і жах
лива вона через невідповідність усвідомлених бажань і неможливо
сте їх здійснити.

«Боже! что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью».

Повторюємо, Гоголь не є чистий естет і ця формула «раздору» не є форму
ла метафізичного «раздору», а «раздору» соціяльного, «раздору» для 
тієї верстви, що її Гоголь змальовує в своїх «Петербурзьких повістях».
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Ми вже наводили вище слова Г. Плеханова, що визначав романтизм як 
мистецтво, в основі якого лежить « і д е а л і з а ц і я  н е ґ а ц і ї  б у р 
ж у а з н о г о  с у с п і л ь с т в а » .  Отже, в романтизмі заперечується 
дійсність: «я» протиставляється «суспільству», стверджується нега
тивне сприйняття світу.

Свою тезу про негативний характер романтичної доктрини Плеханов допо
внює тезою про «почуття розладу з пануючим ладом», що властиве 
романтичному світоглядові: ставлячись до сучасного ладу негативно, 
заперечуючи його й протестуючи проти нього, «романтики не че
кають і не ждуть змін в суспільному ладі сучасної їм Франції. Тому 
й розлад їх з оточенням цілком безнадійний, забарвлений п е с и 
м і з м о м .  Таким же безнадійним розладом з суспільним середови
щем, що їх оточує, характеризується й настрій німецьких романти
ків, як це, — зазначає Плеханов, — з'ясував Брандес у своїй книзі 
«Die romantische Schule in Deutschland»1.

Негативно поставившись до сучасносте, протиставивши «Париж» «Риму», 
побачивши в Петербурзі прикмети ненависного для нього буржу
азного Парижу, Гоголь розвинув у своїх «Петербурзьких повістях» 
загальну романтичну ідею про розлад митця з дійсністю. Митця Го
голь бере не як естетичну категорію, поза місцем і часом, а як кате
горію соціяльну, не як «жерця», а як людину, що належить певній 
клясі й певній добі. Гоголівські митці мешкають в Коломні, абож 
на 15-й лінії Василівського острова, абож на Петербурзькій стороні. 
Вони голодні злидарі, зовсім не подібні на «художников италиан- 
ских, гордых, горячих, как Италия и ее небо». Це «кроткий народ, 
застенчивый». «У них почти на всем серенький плоский колорит».

Митці були улюблені образи романтичної літератури. Це стоїть у зв'язку 
з особливостями романтизму, з його негативним ставленням до 
дійсносте. Заперечуючи «філістерську» дійсність, дійсність банкі
рів і крамарів, заперечуючи можливість с о ц і я л ь н о г о  виходу 
з дійсносте, романтизм пропонує вихід індивідуалістичний. Вихід 
в творчість відокремленої одиниці, вихід в мистецтво, що одне тіль
ки може бути стверджено як «праця одиниці» в процесі загальної 
машинізації суспільного виробництва. (До речі зауважити, в серед
ині XIX віку теоретики а 1а Рескін уперто шукали способів проти
ставити «працю одиниць» як ідеал праці ненависній для них маши
нізованій праці капіталістичного суспільства.)

Індивідуалістичний вихід, протиставлений виходу соціяльному, отже, як ви
хід абстрактно-естетичний, інтелектуалістичний, особисто замкнений.

В поеті й митці здійснюється для романтичної доктрини цей вихід, це асо- 
ціяльне естетичне протиставлення особи суспільству. Звідсіля не

1 Г. Плеханов. Op. cit., crop. 149.
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крамар, не державець, не трибун, а поет і митець були улюблені об
рази романтичної літератури. Мистецтво як творча праця одиниці 
повинно було врятувати суспільство. Соціяльно Пискарьов з «Іже
вського проспекту» цей самий Акакій Акакійович — заляканий, не
сміливий, скромний, «робкий». Гоголь визначає досить ясно соці- 
яльні, а не особисті корені цієї несміливости.

«Они (митці) вообще очень робки: з ве з да  и густой э п о л е т  приводит их 
в такое з а м е ш а т е л ь с т в о ,  что они невольно понижают цену своих 
произведений»1.

«Звезды» та «эполеты» зробили Пискарьова несміливим, неприродним, за
мкненим у собі. Несміливий і ніяковий, він боїться, він знищений, 
він ніщо. У нього нема природного свободного ставлення до дійснос
те, свобідного ствердження свого «я» в дійсносте. Він не наважується 
подивитись просто в вічі: він дивиться «как-то мутно, неопределен
но»; «он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соко
линого взгляда кавалерийского офицера».

Характеристику Пискарьова дано за принципом заперечення, неґації, не- 
виявлености, запереченої «гордости», «несвободи», як людину, за
перечену «гордими і вільними», загнану в душевне запілля. 

Попільність, несміливість, «запереченість» Пискарьова — це зовсім не об
меженість внутрішньої його істоти, а виключно зовнішніх соці- 
яльних умов, умов буття кляси, що до неї Пискарьов належить.

1 Л. Слонімський, зазначаючи, що «личные взгляды Гоголя (его мистицизм и кон
серватизм) оказывались в противоречии с предполагаемыми "реалистическим" и "об
щественным" значением его произведений» ([Слонимский Л.] Техника комического у Гого
ля, crop. 29), мав деяку рацію, коли заперечував нав'язану пізнішу рецепцію «шістдесятни
ків». З Гоголя не був «шістдесятник», але сучасні формалісти, перегинаючи палку в другий 
бік, роблять ту саму помилку, що й «шістдесятники», хоч і в іншому напрямку, бо і ті, і ті 
спрощують Гоголя і обминають суперечності, що були властиві дрібнобуржуазному світо
гляду 30-40-х років, і що їх відзначив в романтизмі згодом Плеханов. Як для романтизму 
взагалі, так і для Гоголя-романтика характеристичні одночасно: протест, негація і консерва
тизм. Протест Гоголя як типового романтика був консервативний. Він з урядом проти обур- 
жуазненого меркантильного Петербуріу-Парижу, проти Демона капіталізму, що змінює 
«патріярхальну» людину, але він з «третьою верствою» проти урядової бюрократії, «звезд 
и густых эполетов», що роблять «несвободною» «природу» для митців. Гоголь був проти 
«грошей лихваря», але він був також і проти «безправия сословия граждан». В консерва
тизмі Гоголя були виразні ноти опозиціонерства. «Шістдесятники», кінець кінцем, мали 
підстави вважати Гоголя «за свого». Правда, опозиціонерство Гоголя, його виступи на захист 
«сословия граждан» не виходили поза рамки вимог адміністративних поліпшень. До Гоголя 
можна застосувати те, що говорив К. Маркс про «консервативний соціялізм»: «Під перетво
ренням матеріяльних умов життя цей соціялізм розуміє зовсім не знищення буржуазних 
умов виробництва, що можливе тільки шляхом революції, а адмістраційні поліпшення, що 
здійснюються на ґрунті тієї самої організації виробництва» (Ком[уністичний] маніфест], 
crop. 50).
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«Внутрішньо», «істотно», «в душі» він зовсім інший. Його невизначе- 
ний погляд — це відбиток «неопределенности и бесправия граждан», 
відбиток «несвободи» тієї верстви, що з нею Пискарьов зв'язаний.

«К такому роду (робких) принадлежал описанный нами молодой человек, Пис
карьов, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, 
готовые при удобном случае превратиться в пламень».

Звідсіля злами, викривленість, зміненість, недійсність. Звідсіля ілюзія, хи
мери, фікція, абсурдність.

«Природи» для Пискарьова не існує. Натура, що її він бере для своїх картин, 
злиденна й убога.

«Он зазовет к себе какую-то нищую старуху и заставит ее просидеть битых ча
сов шесть с тем, чтобы привести на полотно ее жалкую, бесчувственную 
мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий 
художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от 
времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, 
приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворен
ным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки 
в красных рубашках. У них почти всегда на всем серенький мутный коло
рит — неизгладимая печать севера».

3 Пискарьова був талановитий, здібний мистець, але «природа», повто
рюємо, «не свободна» для нього. Природа для нього «кімнатно»- 
замкнена, звужена, каламутно-здрібнена.

Гоголь виразно — хоч і в географічних, отже цензурних термінах — гово
рить про необхідність «свіжого повітря» для митців, визволеної іта
лійської природи, щоб їх таланти могли розкритись.

За географічною номенклатурою, за пейзажними описами, природними 
означеннями ховається загальне твердження про несвободу митця 
в несвобідній природі, про «раздор» між митцем, між «я» й при
родою:

«Они с истинным наслаждением трудятся над своей работой. Они часто питают 
в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Ита
лии, он бы верно развился так же вольно, широко и ярко, как растение, ко
торое выносят наконец из комнаты на чистый воздух».

Тим часом для «петербуржского художника, художника в земле снегов, 
в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туман
но», порушено гармонійний зв'язок, тотожність, єдність між ним 
і природою.
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Між мистцем і природою немає «свобідного» зв'язку; вони не тотожні, 
мистець і природа; вони відокремлені між собою; природи немає, 
є тільки відокремлене, ізольоване «я». Мистець повинен замкнутись 
в собі і з себе творити іншу, ілюзорну, ідеальну, дійсність: я-дійсність, 
дійсність, понад природну «неприродну природу». Мистець приму
шений жити внутрішнім життям душі, замкненим життям мрійни
ка, життям визволеного природою ізольованого «я».

«Какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски 
без смысла, без толку смешал вместе».

Діялектика суспільного життя призвела до проголошення абсурду як 
принципу світової структури1. Пристосовуючись до форм дійснос
те, йому не властивих, створений ін[шою] клясою, заперечуючи дій
сність, романтизм, як німецький, так і російський, однаково малює 
світ як фіктивний. Реальність проголошується фіктивною, а фіктив
на, ілюзорна мрія стверджується як реальність. Світ руйнується, ни
щиться, заперечується і супроти нього конструюється інший уявле
ний абстрагований світ. Тема «снів» і тема «опіюму», що їх уводить 
Гоголь в сюжетний розвиток «Невського проспекту», це образові 
конкретизації, «протиставлення», «запереченню!»: це образовий 
спосіб заперечення дійсносте мрією, ідеалізація неґації світу, спро
ба негативного виходу з гидкої дійсносте. «Сон» і «опіюм» як певні 
романтичні теми — це, повторюючи слова Плеханова, спроба «іде
ального», ірреального виходу зі становища, з якого неможливий ви
хід «реальний».

Там, де «природа» не існує, де вона заперечена, лишається тільки ізольо
ване «я», там твориться внутрішній штучний світ, що для нього ви
значення «сну» й «опіюму» є найвиразнішими.

«Я» заперечується в дійсносте; воно стверджується в запереченні, в негатив
ній дійсности, в дійсносте «сну» й «опіюму».

Від тематики «природи» перших ідилічних сільських повістей, від простої, 
нескладної сільської природи «Вечорів» Гоголь переходить до дій
сности зміщених плянів, до міської багатоплянности, до тематики 
міської знищеної природи, до неприродної природи опіофага, до 
колізій і контрастів похмурого, оманного, фантастичного міста.

Уся друга частина історії Пискарьова — опис його закоханосте в невідому — 
висновок крайнього індивідуалізму, цілковитої ізольованосте особи, 
«дисгармонії» між м[ист]цем та «природою», одірваности особи від

1 «Прием абсурда проходит через все творчество Гоголя — проникает ткань его речи, 
определяет соотношение реплик в диалоге, становится в основу всего комического хода явле
ний» (Л. Слонимский. Техника комического у Гоголя. П., 1923, crop. 60).
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природи!1 В хаосі міського побуту Пискарьов живе внутрішнім жит
тям свого «я», примарами снів.

«Сновидения сделались его жизнью и вся жизнь его приняла странный оборот: он, 
можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне... Взгляд его был вовсе без 
всякого значения, природная рассеянность развилась и властительно изго
няла на лице его все чувства, все движения».

Трагедія Пискарьова полягала в тому, що його вимріяні ідеали не мають 
з погляду реальности жодної ціни. Усі його мрії тільки фікції, ілюзії, 
химери, маячня, примари опіофага.

Свідомість розірвано, світ зруйновано. Його припущення мають у собі вну
трішню суперечність. Між мрією Пискарьова й дійсністю, уявленою 
Мадонною й вуличною повією немає нічого спільного.

«Желанный образ является ему всегда в положении, противоположном действи
тельности». «Я вовсе не та, за которую вы меня понимаете». «Собственный 
дом, карета, лакей в большой ливрее — все это он никак не мог согласить 
с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным форте- 
пианом».

Гоголь підкреслює протилежність, дисгармонійність, «странность», «несо
гласованность», порушеність одности, «искрошенность мира на кус
ки без смысла».

«Вседневное и действительное странно поражало его слух». «Это был художник! 
Не правда ли, странное явление? Художник Петербургский»1 2.

Доля Пискарьова — це ілюстрація того, що тільки «в Римі» (вважаємо на те, 
ввесь час навмисне підкреслюване від Гоголя, протиставлення «пе
тербурзької природи», «петербурзьких мистців» «Італії», «Італій
ській природі») можливі «Рафаелі» й «Микель-Анджело».

Перед мистцем є два шляхи: абож збожеволіти, як збожеволів в суспільно
му «розладі» Пискарьов3, абож піти шляхом Чарткова, поступитись

1 Кінчаючи розповідь про свого героя, Гоголь підкреслює цю життьову його ізольо
ваність: «Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа... 
Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка».

2 Тему «странности» («ощущение небывалого, неправдоподобного») у Гоголя дослі
див Л. Слонимський (Op. cit., crop. 34). В основі її лежить той самий принцип негації, що 
взагалі відзначає творчість Гоголя, що, як ми бачили вище, має певний соціологічний сенс: 
«ідеалізація негації буржуазного суспільства» як провідної властивости, за Плехановим, ро
мантичного мистецтва.

3 Див. цікаву статтю В. Виноградова: «О литературной циклизации» (по поводу 
«Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси). Эволюция русского]
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«моді», механізувати творчість, як сучасний світ механізує мистецтво 
«віньєтками» та «літографіями».

Ми сказали «два шляхи», але є ще й третій шлях: шлях цнотливої терпля
чої упертої праці, шлях некорисливого трудовика.

IV
Розглядаючи «Портрет» як естетичний маніфест Гоголя, історики літера

тури не звернули уваги на те, що теоретичні міркування Гоголя про 
мистецтво зумовлені певною клясовою базою письменника, що його 
естетика — це відіук його ідеології, створеної клясовими формами 
його часу та загальними тенденціями доби.

«Портрет» — не тільки естетичний маніфест, а перш за все естетична мані
фестація, скерована проти велико-світських традицій у мистецтві, що 
герольдом цієї боротьби згодом в 50-х роках виступить Ап[олон] Гри- 
гор'єв і продовжуватиме її Куліш. Це естетична маніфестація за різ- 
ночинців-митців проти панського, сальонового модного мистецтва.

«Сальонним», велико-світським поглядам на мистецтво Гоголь протистав
ляє теорію т р у д о в о г о  мистецтва. Мистець є для Гоголя перш за 
все той, хто «с пламенной душей т р у ж е н и к а  погрузился в искус
ство всей душей своей». «Оно заманчиво можно пуститься писать 
модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом іубится, 
а не развертывается талант. Терпи... Пусть их набирают другие, 
деньги», — так радить професор Чарткову, і Чартков мріє: «Если по
работаю три года для себя, не торопясь, не на п р о д а ж у ,  могу 
быть славным художником».

Така умова творчости: не працювати на продаж, не дбати за прибутки, не 
обертати продукцію на товар, не плямити своєї чистої творчости 
гріхами міського меркантилізму.

Естетична теорія Гоголя розглядає мистця як дрібного трудовника, що сто
їть осторонь* 1 від капіталістичних стосунків експлуатації й експлуа- 
тованости.

натур[ализма]. Гоголь и Достоевский. Academia, 1929. «Действие опиума продолжало меч
ту, которая без того исчезла бы, как тень, и даже, могу сказать, осуществляло ее, ибо если 
впечатление продолжительно и сильнр, если оно оставило в душе глубокие следы, то зачем 
называть его мечтою». Де Квинси, Исповедь опиофага. (Op. cit., ст. 100).

1 Ця «осторонь» «клясово» відмінна від пушкінської самоти поета («Ты — царь! Жи
ви один»). Ми підкреслюємо виразність гоголівської формули: «запереться в комнате, рабо
тать», самота мистця не є для Гоголя самота естетної пози, а лабораторна самота людини, що 
працює: «как отшельник погрузился он в т р у д  и не развлекаемые ничем занятия». Тут, 
у цих словах, вихідний пункт естетичної доктрини Гоголя, що в її основі лежить принцип 
«некорисливого» ставлення до мистецтва. Нема жодних сумнівів, що в гоголівській проповіді 
«некорисливости» є зовсім інший сенс, ніж в формулі пушкінської теорії мистецтва для мис
тецтва: «не для корысти, не для битв»... Пор. И. И. Замотин. «Три романтических] мотива 
о произведениях] Гоголя». — В. 1902, crop. 10-11.
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Гоголь хотів би заперечити можливість «нетрудових прибутків», застерег
ти мистця, щоб він не втягнувся в коло меркантилізму, капіталіс
тичних, заснованих на пригнобленні стосунків великого міста. Саме 
з цього погляду й висуває Гоголь в другій частині свого «Портрету» 
як загальний принцип, що повинен визначити основні засади м и с 
т е ц ь к о ї  теорії, вимогу: «Лучше вынести всю горечь возможных 
гонений, нежели нанести кому-нибудь тень гоненья».

У Гоголя уявлення дрібного буржуа про мистецтво.
В своїй теорії трудового мистецтва Гоголь солідаризується з тими дрібно

буржуазними політико-економами, що розвитку капіталістичних 
взаємин, пануванню грошей протиставляли уявління дрібного про
дуцента, власника своїх способів виробництва й продуктів своєї пра
ці, продуцента, що лишається непричетний до капіталістичної екс
плуатації й сам не є експлуатований, що зберігає свою економічну 
самостійність.

«Он (мистець-різночинець) работал за небольшую плату, то єсть за плату, кото
рая была нужна ему только для поддержания семейства и для доставле
ния возможности трудиться». «Постоянством своего труда и неуклонно
стью начертанного себе пути он стал даже приобретать себе уважение со 
стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой».

Гоголь підкреслює незалежну гордість мистця, що ставиться до панства 
з різкою та зневажливою іронією.

«Покрытый снаружи несколько черствою корою, не без некоторой гордости в душе, 
он отзывался о людях вместе и снисходительно, и резко: «Что на них гля
деть», — обыкновенно говорил он: «ведь я н е  для них работаю. Не 
в г остину ю понесу я мои картины».

Гоголь не естет і не містик, він виступає як проповідник принципової не- 
зрадливости соціяльної.

Щоб зберегти свою внутрішню «естетичну» незалежність, мистець пови
нен зберегти свою незалежність матеріяльну від «сальонів», плекати 
в собі почуття суворої відчужености, антагоністичної холодности до 
панів. Мистець повинен лишатись злидарем. Він не повинен працю
вати для «світських людей». Краще голодувати, ніж нести картини 
в сальони. З іронією Гоголь пише:

«Светского человека нечего винить, что он не смыслит в живописи, зато он смыслит 
в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, зачем знать больше ба
рину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого, да пойдет умничать, 
тогда и житья от него не будет».
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П. С. Коган, аналізуючи естетичне вчення Гоголя, як позначилося воно 
на «Портреті», пише: «Первый догмат этого учения об искусстве — 
бегство от мира, уединение, презрение к злобе дня, пребывание не 
в гуще жизни, а среди бессмертных созданий искусства»1.

Тим часом це не так: Гоголь не Пушкін, і його теорія мистецтва не є теорія 
мистецтва для мистецтва. Гоголь не проповідує «бегства от мира», 
«презрения к злобе дня», він проповідує «бегство от гостиных», зне
важливе ставлення до панства. Не естетичне замкнення в башті 
зі слонової кости, не «жизнь сладкого подремывания богатых люби
телей искусств, погруженных в зефиры и амуры», радить він мист- 
цеві, а незалежність людини, що й серед міського пригноблення, 
п р а ц ю ю ч и ,  вміє одстояти свою волю.

Трагедія Чарткова, як мистця, в соціяльній і трудовій зраді. Соціяльна 
і трудова невірність призводить до невірности естетичної. У; своїх ес
тетичних міркуваннях, говорячи про «вірність природі» Гоголь має 
на увазі не «реалістичне» чи то «натуралістичне» наслідування при
роди, а соціяльну й індивідуалістичну незрадливість мистця. Мова 
йде про найтонший відтінок думки, що його можна було промину
ти й не помітити, особливо коли до гоголівських поглядів на мис
тецтво підходити, орієнтуючись на пізніші суперечки про «реаліс
тичне», абож «натуралістичне» та «романтичне» мистецтво, а не на 
мистецькі теорії того часу.

У Чарткова немає ані вірности природі, ані співчуття з предметом, бо він 
перш за все зрадив себе.

Мистецтво є спосіб для мистця розкрити всього себе, виявити своє «я», 
здійснити себе в своєму творі. Тому в своїй творчості мистець, з од
ного боку, не повинен «насильно покорять себя», а з другого, він по
винен співчувати з предметом зображення, бо ж, як учить Шелінґ, 
«die Kunts ist die Vollendete Darstellung vom Wasen des Ichs», «Die 
Kunst ist reifste Erscheinung des Ichs». «В искусстве завершается са
мосозерцание "я"»1 2.

1 Н. В. Гоголь. Портрет. Вступительная] статья П. С. Когана и А. В. Бакушинского. 
ГИЗ, 1928, crop. 9.

2 Куно-Фишер. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПБ. 1905, crop. 571. «Натур
філософія є  вчення про становлення "я"; трансцендентальний ідеалізм є  вчення про саме "я". 
Ні в теоретичній, ні в практичній діяльності не досягає "я" свого вищого розвитку; і там, і там 
воно є однобічне. Тільки в естетичній функції "я" здіймається однобічність тих двох форм 
діяльности. Геній бо є несвідомо-свідома діяльність "я", його витвір, мистецтво, є  довершене 
уявлення істоти "я". Мистецтво здійснює повну рівновагу несвідомої й свідомої діяльности, 
що раніше неможлива була в досвіді і тільки уявлена в безмежності. Тільки в мистецтві роз
кривається почуттєвий та духовний світ: бо геній є  інтелігенція, що діє як природа... Мисте
цтво є  здійснення світового життя, воно є найдостигліше виявлення "я", що образує основу 
всієї дійсности. Отже, для Шеллінґового світосприймання естетичний момент є найвизна
чніший» (Walcel О. Die deutsche Romantic. Leipzig. 1928. В. I, crop. 41).
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В вірності природі мистець повинен втілити вірність собі, свобідне я в при
роді. Естетична теорія Гоголя є «філософія тотожности», Identitats- 
system, що в ній він відчуває принцип тотожности суб'єкта й об'єкта, 
«я» й природи, митця й дійсности, генія й предмета зображення. 
Вірність природі можлива тільки за умови «сочувствования с пред
метом». «"Я" только в том случае есть "я", когда оно созерцает свое 
собственное бытие или деятельность». «В художественном каноне 
завершается самосозерцание "я"» ([Фишер, К.] Шеллинг, [его жизнь, 
сочинения и учение], 570).

Коли немає співчуття з предметом, коли, навпаки, є «безучастная бесчувст
венность» абож «отвращение», абож коли «співчуття» замінюється 
на інше ставлення до предмета зображення (користь, заздрість), тоді 
такий мистецький твір не може бути названий мистецьким.

Естетична помилка мистця, що малював портрет лихваря, полягала саме 
в тому, що він малював супроти себе, перемагаючи себе, з почуттям 
огиди, «странного отвращения», «непонятной тягости».

«Я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей 
работе. Насильно хотел покорить себя и, бездушно заглушив все, быть вер
ным природе. Это не было созданье художника».

Мистець «прежде всего занялся отделкой глаз. В этих глазах столько было силы, 
что, казалось, нельзя бы и посметь передать их точно, как были в натуре. 
Однако же, во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней 
мелкой черты... Но как только начал он входить и углубляться в них кис
тью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная 
тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом 
приниматься вновь».

«Он (лихвар) у меня просто выскочит из полотна, если х о т ь не много  буду в е 
рен натуре ,  какие необыкновенные черты! — повторял он беспрестан
но, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно 
некоторые черты. Но, чем более он приближался к ним, тем более чувство
вал ка к ое - т о  т я г о с т н о е ,  т р е в о ж н о е  ч увс тво ,  непонятное себе 
самому. Однако же, не с м о т р я  на то,  он положил себе преследовать 
с буквальною точностью всякую незаметную черту и выражение».

Щоб виразніше відтінити свій погляд на «вірність природі», Гоголь по
рівнює портрет лихваря та портрет, мальований Леонардо-де- 
Вінчі.

Гоголь пише «об одном портрете знаменитого Леонардо-де-Винчи, над которым ве
ликий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его незаконченным, 
и который, по словам Вазари, был однако же почтен от всех за совершен
нейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего
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были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, 
чуть видные жилки были не упущены и приданы полотну».

Отже, засуджується не «реалізм», не копіювання натури, не наслідування 
природи, «натуралістичні» способи малювання, «мікроскопізм»1, 
а порушений принцип свободи «я», справжньої єдності «природы 
и свободы», тотожности митця й дійсности1 2.

У світлі цих Шіллерівсько-Шеллінґіянських думок і треба розглядати на
вмисне введене протиставлення двох портретів. Коли про портрет 
Леонардо-де-Вінчі Гоголь каже як про «совершеннейшее произве
дение искусства», то про ірреалістичний ілюзорно-магічний п о р 
т р е т  л и х в а р я  с т в е р д ж у є : «это было не искусство».

Гоголь досить виразно як в початковій редакції своєї повісти, так і в пізні
шій (р. 1842) зазначає, що «портрет» є спосіб віднайти сюжетоло- 
гічне розв'язання теми магічного впливу золота на людей, що, мов
ляв, цей портрет лихваря є рід магічного талісмана, фетиша, варіант 
«шматка шагреневої шкіри» з бальзаківського роману.

В першій редакції навіть зазначено, що портрет антихриста зникає як подих 
з холодної криці, — тобто підкреслено, що портрет був не факт мис
тецтва, а факт магічного існування лихваря... Що сюжетологічний 
спосіб портрету є щось інше і не має нічого спільного з питанням 
«подражания природе», вірності природі, що видко з твердження 
самого Гоголя, коли він в другій редакції повісти знов-таки підкрес
лює, що цей портрет «не был копия с натуры». «Это уже не была 
копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озари
лось лицо мертвеца, вставшего из могилы» — тут мова не йде про 
мистецтво, мова йде про експеримент над мерцем, про спробу ожи
вити мерця, примусити мерця жити. «Это было уже не искусство: 
это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, 
это были человеческие глаза».

Послідовно, рядок за рядком, пояснює Гоголь різницю між вражінням 
від мистецького твору й вражінням від цього магічного втілення 
«душі золота» в демонічно-живому бутті. «Здесь не было уже того 
высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на

1 Н. Котляревський обстоює твердження, що Гоголь, «касаясь вопроса о степени при
ближения искусства к жизни, т. е. о границах истинного реализма в художественном вос
произведении действительности», стверджує, мовляв, ту «мысль, что искусство служит само
му греху, когда так правдиво его воспроизводить» (Op. cit., 179-181). Так само і В. В. Гіппіюс 
стверджує, що в «Портреті» «осуждены натуралистические приемы творчества — рабское, 
буквальное подражание природе» (с. 121);

2 «Природа и свобода составляют в эстетическом созерцании человечества действи
тельное единство, а не как бы объединены, как выразился Кант. Шиллер серьезно отнесся 
к понятию эстетической свободы и основывает на нем всю свою систему». ([Куно-Фишер.] 
Шеллинг, [его жизнь, сочинения и учение], 579).
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произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет». Отже, 
жах, що його викликає портрет, це не є естетичний жах, не є есте
тичне переживання, а переживання цілком іншого порядку, наслі
док і висновок цілком інших впливів. В другій частині повісті Гоголь 
знов підкреслює: «Это не было создание искусства».

Чому цей портрет був «не искусство», Гоголь пояснює двома запитаннями, 
ставлячи одне поруч з другим, доповнюючи і відповідаючи на пер
ше дальшим.

«Или рабское, букв ал ь но е  п о д р а ж а н и е  натуре есть уже проступок и ка
жется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь п р е дм е т  б е з у 
частно,  б е с ч у в с т в е нно ,  не с оч ув с т в уя  с ним,  он непремен
но предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озарен
ный светом... мысли?».

« Б у к в а л ь н о е  п о д р а ж а н и е  н а т у р е  е с т ь  п р о с т у п о к ,  е с л и  
н е т  с о ч у в с т в и я  с п р е д м е т о м »  — ось справжній сенс гого- 
лівської тези, що передбачає зведення до монізму «природи» й «я», 
гармонійну тотожність об'єкта й суб'єкта, мистця й дійсности1.

Тільки «та вірність натурі» заслуговує на назву м и с т е ц ь к о ї ,  що сполу
чається з повним взаємним співчуттям мистця й мистецького об'
єкта, мистця й дійсности. Між мистецтвом та дійсністю повинна 
бути цілковита гармонія. Тільки таке мистецтво цілковитої гармонії, 
«мистецтво тотожности» (Гоголь і Шеллінґ називають як приклади 
однаково Гомера та Рафаеля) заслуговує на назву мистецтва.

«Всякое настоящее художественное произведение есть продукт свободной созна
тельной деятельности» ([Куно-Фишер.] Шеллинг, [его жизнь, сочинения 
и учение], 563).

«У художника является чувство бесконечного удовлетворения, а художественное 
произведение заключает в себе выражение «бесконечной гармонии». Чув
ство возвышенного удовлетворения переходит из души художника в его 
произведение и является здесь, как выражение покоя тихого величия. 
Именно это сочетание необходимости и свободы обладает эстетическим 
характером» (Ibid.).

Уся друга частина «портрета» є апотеоза тиші, канонізація спокою як ес
тетичного принципу, розкриття цього шеллінґіянського вчення про 
спокій естетичного інтелектуального споглядання. * і

1 Ґрунтовну помилку роблять ті, що першу частину абзацу про «наслідування» беруть
без другої про «співчуття», тим часом, Гоголь, сполучаючи те й те, тільки цим сполученням
і дає правдиву відповідь.
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«Это было чудо кисти... Святая невыразительная тишина, обнимающая всю карти
ну, предстала в согласной силе и могуществе красоты...».

І далі Гоголь знов пише про «торжественный покой», про «тихую небесную 
страсть», про те, що спокій є мета мистецтва.

«Для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства».

Категорію спокою Гоголь проклямує як властиву частину поняття мисте
цтва. І навпаки, коли немає спокою у взаєминах мистця й дійсности, 
немає «свободи», «свободного» ставлення до природи, тоді мистця 
обхоплює тривога, і він не може створити мистецького твору. Такий 
твір не є твір мистецький.

«Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзились ему 
в душу и производили в ней тре вог у  н е п о с т и ж и м у ю . . .  Он бросил 
кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него».

«Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при 
взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства художника, 
ибо художник и в тревоге дышит покоем».

Тут більш ніж виразно протиставлено естетичне ставлення до дійсности 
[й] позаестетичне, перше, коли мистець співчуває дійсности, і друге, 
коли мистець цей дійсности не співчуває.

Проблема «вірности природі» в світлі наведеної цитати набуває характер
ної «соціологічної» скерованости. Мистець співчуває дійсности; він 
все сприймає зі співчуттям спокійно; він лишається вірним природі, 
він озаряє її якимсь світлом внутрішньої єдности. І мистець змінює 
дійсність, творить іншу дійсність, коли він не є «внутрішньо» з нею 
споріднений, коли його взаємини з природою «не свобідні». Ан
тичному безклясовому суспільству протиставляється сучасне кля- 
сово-антагоністичне'суспільство, що не знає гармонії і що в ньому 
панує розлад. Тільки в безклясовому «тотожному» суспільстві, де 
панує соціяльна згода, клясова тиша, можливий розквіт мистецтва; 
в «розірваному» суспільстві мистецтво виконує інші, позаестетичні 
функції.

Отже, мистецтво для Гоголя не є «свет, озаряющий ужасную действитель
ность», — як стверджує Гіппіюс, підбиваючи підсумок свого аналі
зу «Портрета», — а плід гармонійної тотожности митця й природи, 
плід переобразованої «визволеної природи, свободи митця в при
роді». Гармонія мистецтва є відбиток природної соціяльної гармонії, 
гармонізованої дійсности. Отже, не можна робити наголосу на «оза
рении», ніби мистецтво «озаряет» дійсніть. Таке тлумачення зовсім

Петербурзькі повісті М. Гоголя 471



не відповідає шеллінґіянізованій теорії мистецтва. [У] Гоголя з його 
Identitatssystem «природа» повинна бути «свобідна», повинна бути 
«свобода» взаємин між «я» й природою, тільки тоді можна створити 
шедевр, коли буде одність, не буде розладу між мистецтвом і при
родою.

Одність природи й свободи, одність мистця й дійсности, співчуття з дійсніс
тю, вірність природі як вірність собі, гармонія здійсненої клясової 
тотожности, спокій визволеної природи, принцип індивідуалістич
ного іманентизму суб'єкта й об'єкта, внутрішнього психологічного 
співчуття, що переходить у принцип соціяльного іманентизму, — це 
ряд, що з нього не може випасти жодна ланка. Коли з цього ряду 
випадає щось, тоді твором не є твір мистця, тоді не може бути есте
тичного ставлення мистця до свого твору й дійсности.

Вінкельман, Лессінґ, а пізніше Ґете і Шіллер, у добу свого еллінізму, прого
лосили як гасло, що врода античного (грецького й римського) мис
тецтва незрівнянна. І, протиставляючи античність сучасности, запе
речуючи сучасність, стверджували, що вже ніколи не повернеться 
доба подібного мистецького розквіту. Вік Періклів, переважно, час 
естетики.

Святим у вас вродливе лиш було,
Од радощів не одвертався Бог,

— писав Шіллер в «Богах Греччини» (1800). Чверть століття згодом німецькі 
романтики цілком засвоїли цей погляд на античне мистецтво, коли 
«життя було вродливе», негативну оцінку сучасности і твердження 
про а-естетику новіших часів. Романтики, в особі Фрідріха Шлегеля, 
запевняли, що призначення нового мистецтва — своєрідне, чудне, 
невродливе, іумор. Вони менш за все хотіли доводити, що живуть 
в добу «обаяния красоты». Ні, мізерна й туманна їх дійсність. Роз
лад мистецьких прагнень і оточення, дійсности був усвідомлений як 
закон. Про яку ж тоді можна говорити гармонію? Гегель стверджу
вав у своїй системі ці поширені тоді думки романтиків, і за аксіому 
приймали тоді все це Геґелеве визначення античного мистецтва як 
вищої норми естетичних досягнень1. Свою творчість Гоголь як ро
мантик розцінює з погляду наведеної теорії. Він відмовляє їй в назві 
мистецтва. У нього немає співчуття з предметом, а тому й не може 
бути вірности природі. Він творить карикатури, автомати; власти
вість його творчости — це «невродливе, чудне, гумор».

Я дозволю собі сполучити ці дві цитати, одну, де Гоголь описує вражіння 
Чарткова від своїх творів, і другу, де Гоголь висловлює загальні свої 
міркування про мистецтво:

1 Е. Аничков. Очерк развития эстетических учений. X. 1915, crop. 98.
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«Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чи
новников, военных и штатских, не много представляли поля для кисти: она 
позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. 
О группах, о художественной драме, о высокой ее заявке нечего было и го
ворить. Перед ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми 
чувствует холод художник и падает всякое воображение».

«Если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непре
менно предстанет только в одной ужасной действительности, не озаренный 
светом непостижимой, скрытой во всем мысли».

Скарги Чарткова — скарги Гоголя. Це він, Гоголь, від «великолепных дра
пировок» «Тараса Бульбы» перейшов до «заключенности в одно
образных, определенных формах» «Петербурзьких повістей». Ма
люючи застібнуті обличчя урядовців, «кисть его хладела и;тупела». 
Гоголь зазначає двосторонність взаємодіяння. Оскільки застібнуті 
обличчя урядовців «не много представляют поля для кисти», він зву
зив, схематизував свої зображення; він малював замість людей лише 
жест, аксесуар і вбрання. З гіркістю він скаржиться на холодну воро
жість, відчуженість, констатує «безучастную бесчувственность», брак 
співчуття, розрив з дійсністю.

Стверджуючи естетичну цінність «Риму», протиставленого сучасності, — 
отже, висовуючи принцип естетичного антикваризму, Гоголь у своїй 
оцінці сучасности, як добі «глубокого унижения искусства», повто
рював романтиків. Уділ сучасного автора не врода, а бридке, не beau, 
a laid, не свята тиша, не примирення, а протест, демонічна неґація. 
Його твори — contes diaboliques, служіння неґації, літургія сатані. 
Замість заспокоювати, сучасний автор викликає «волненье и ропот».

Зв'язки Гоголя в «Петербурзьких повістях» з так зв[аною] «сатанинською 
школою» надто ясні.

Те, що Гоголь перед смертю спалив «Мертві душі», в цьому була глибока 
й послідовна логіка. Заперечуючи сучасність, проголошуючи пасе
їзм не тільки як пасивне милування з минулого, але і як непевний 
принцип політичної акції, тобто з'єднуючи естетичний антиква- 
ризм з консерватизмом, Гоголь з вихідної тези про заперечення ес
тетичної сучасности повинен був зробити висновок про непотріб
ність для сучасности мистецтва.

В «Портреті» Гоголь робить першу спробу авторського зречення, мистець
кого ауто-да-фе, остаточного самозасудження.

Чи, може, треба сказати — засудження дійсности, в якій уже неможливі 
Гомер і Рафаель?.. Гоголь не визнає своїх зображень, змальованих 
«рукою, принадлежавшею скореє грубо сделанному автомату, не
жели человеку», за мистецтво. Це не мистецтво. Це дещо інше. Що 
саме, Гоголь не договорює. Тим часом думка його ясна. Мистецтво
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можливе тільки за умови інших взаємин між оточенням і мистцем, 
а так це тільки карикатурний відбиток карикатурної дійсности, не
гативне зображення запереченої природи, тільки неґація.

«Мятежные чувства, тревожные чувства — не чувства художника», — ствер
джує Гоголь.

Мистцеві нема чого робити в сучасності, — отже, людина, що хотіла б по
служити сучасному суспільству, повинна була б заперечити своє 
призначення як мистця і віддати себе іншій меті, «політично-еконо
мічного» поліпшення суспільства.

Перед автором «Петербурзьких повістей» лежав дальший шлях — шлях 
заперечення мистецтва: «політично-економічних» «Выбранных мест 
из переписки с друзьями» і спалених «Мертвих душ».

V
Яке значіння може мати для сучасного читача, для пролетаріяту, для робіт

ника й селянина Гоголь і його творчість?
На це питання відповів А. В. Луначарський у своїй статті «Що вічне в Го

голі?», написаній у 75-ті роковини з дня смерті (Правда, 1927, № 52; 
Красная Газета, 1927, веч[ерний] вьш[уск] № 60).

В попередніх розділах ми показали, що Гоголь вів боротьбу проти влади 
грошей, проти капіталізму, що руйнував світ февдальних взаємин, 
проти буржуазної реконструкції старого ладу.

Яке значіння ця критика Гоголя може мати для нашого часу?
«Відомо, — зазначає т. Луначарський, — що Гоголь типовий дрібномаєт

ний дворянин, з багатьма відповідними соціяльними забобонами. 
Чому ж він піднявся над цим дрібномаєтним дворянством, чому ж 
він так ясно усвідомлював його смішну нікчемність?.. У цьому-то 
й полягає особливість письменника як типа: коли він повстає про
ти своєї кляси, то він робить це через поширене розуміння та осо
бливо поширене відчування людяности». А. В. Луначарський напо
лягає, що «не слід казати тільки про урядовців миколаївських часів, 
не вірно казати, що Гоголь малює свою добу та що його слід при
гвинтити до цієї доби». Значіння Гоголя ширше й плідніше, крити
ка його глибша й принциповіша. «Гоголь, — пише т. Луначарський 
далі, — освітив тут деяку справжню глибину, деякий справді тов
стий і потворний корінь, а саме: д у х  в л а с н о с т и . Б о ц е ж  етич
но-психологічний прояв і разом з тим постійне джерело того, що 
зробило проклятою історію людства з перших початків власности, 
як помітив це ще Руссо, до наших днів, більш того — до днів, коли 
соціялізм тріюмфуватиме повністю. Не в знущанні над вадами ми
колаївського урядовництва суть «Ревізора», а разом з тим і всього 
Гоголя, а в тому, що, користуючись масками свого часу (можна було 
користуватися й іншими, — користувався ж Шекспір римськими
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масками для сучасних йому цілей), Гоголь розкривав, розуміється, 
не містичне "загально-людське", а " д л и т е л ь н о - б у р ж у а з н о е ,  
д л и т е л ь н о - с о б с т в е н н и ч е с к о е " ,  що живе ще навколо нас 
і в нас самих».

Ця формула Луначарського заслуговує на особливу увагу, бо через уза
гальнення головного сенсу, провідного цілеспрямування, виразних 
творчих тенденцій Гоголя т. Луначарський з'ясовує зв'язок Гоголя 
з нашою сучасністю. Аналіз тем, розвинених у «Петербурзьких пові
стях», стверджує правдивість визначення гоголівської творчости, що 
його висловив А. Луначарський. «Портрет», «Невський проспект», 
«Шинель», «Рим», — усі ці повісті об'єднані однією тенденцією: не- 
ґацією «меркантильного», крамарського духу часу, влади речей, зо
лота, «Парижу», абож, говорячи ширше, неґацією капіталізму.

«Капіталізм і його бюрократія, — пише т. Луначарський в тій же статті, — 
ось той ворог, що стоїть, заважаючи, на дорозі людині. І в нас, в на
шому СРСР, ми теж повинні боротися проти капіталізму й бюро
кратії, бо власність і зиск грають ще в нас, за переходової доби, вели
ку ролю...». Гоголь для нас — свідок початкових стадій цієї бороть
би з капіталізмом, чи, за термінологією самого Гоголя, «мерканти
лізмом», духом «Парижу» й «Невського», протиставлених «Риму».

Правильно визначивши провідну ідею гоголівської творчости як ідею бо
ротьби з «длительно-буржуазным, длительно-собственническим», 
т. Луначарський, тимчасом, зовсім не спинився на принципово важ
ливому питанні: в ім'я інтересів якої кляси Гоголь проголошував 
цю ідею неґації власности? О д в е р т а ю ч и  в і д  б у р ж у а з н о г о  
П а р и ж у ,  Г о г о л ь  в і в  н а з а д  д о  ф е в д а л ь н о г о  Р и м у .  
Очевидячки, що ця апологія февдального Риму, протиставленого 
буржуазному Парижу, цей своєрідний, так би мовити, «февдальний 
соціялізм» Гоголя є спроба суто реакційна, цілком чужа й ворожа 
пролетаріятові.

Mutatus mutandis до невдалих мистецько-ідеологічних побудувань Гоголя 
можна прикласти слова «Комуністичного маніфесту»: «Так виник 
февдальний соціялізм, почасти скарга, почасти відгомін минулого; 
він іноді вдало вражає буржуазію гірким, дотепним та уїдливим 
міркуванням, але завжди справляє недоречне вражіння повною не
здібністю зрозуміти хід новітньої історії».

Кажучи про значіння Гоголя для нашої сучасности, треба мати на увазі дія- 
лектику питання. В залежності від середовища, в яке потрапляє твір 
навіть і з реакційним спрямуванням своєї соціяльної природи, цей 
твір як продукт споживання може мати прогресивне значення. Со- 
ціяльно-клясову детермінованість творчости певного письменника 
треба відрізняти від використання окремого твору цього письмен
ника в окремих клясових прошарках за різних часів.
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Хіба з різким протестом заперечивши консерватизм Гоголя, публіцистична 
критика 40-60-х років, Бєлінський і Чернишевський не використали 
Гоголя як прапор у боротьбі з миколаївським февдально-поміщиць- 
ким самодержавством?

На Гоголя посилався Чернишевський в боротьбі з царатом! Гоголь Черни- 
шевського — одне і Гоголь якого-небудь Бурачека, редактора ретро
градного «Маяка», — дещо зовсім інше.

Прикладаючи до Гоголя цитовані слова «Комуністичного маніфесту», кон
че слід розрізняти в творчости Гоголя дві сторони: з одного боку, 
його консервативний ідеал «застойного государства», апологію 
Риму, уявління прийдешнього як повороту до минулого, проповідь 
спокою руїн, що має реакційне значення, а, з другого боку, міць його 
неґацій, пафос його заперечень, його повстань проти оман «Не- 
вського», проти фалшу «Парижу».

Треба вміти відрізнити в Гоголя умовно-клясове від того, в чому Гоголь зу
мів піднестися над обмеженістю своєї кляси й свого часу. Ми не раз 
підкреслювати лапідарні гоголівські компліменти на адресу мико
лаївського уряду. Вони не спокусливі, ці лукаві, може, навіть і зо
всім не щирі компліменти, їх легко розпізнати. Гоголь був більший 
за свою апологію Риму. Гоголь бачив оманну умовність «Риму», як 
і «Парижу». Він кликав до «Риму», бо ненавидів «Париж», нена
видів те прийдешнє, що на нього претендувала буржуазія. Його 
ствердження «Риму» родилося з неґації «Парижу». Його апологія — 
зразок негативного ствердження. Нездібний зрозуміти хід новітньої 
історії, Гоголь був здібний заперечити буржуазний «меркантилізм», 
проклясти «гроші», в сатирично-гумористичних образах знущатись 
з февдально-поміщицької дійсности миколаївського «застойного го
сударства».

Не в ствердженнях, ні, у своїх запереченнях Гоголь співзіучний нашій добі, 
співзіучний пролетаріятові, що стоїть на порозі остаточних, рішу
чих героїчних боїв з капіталістичним світом.



Расова теорія на по
слугах германського 
фашизму

І
Чітке й виразне висвітлення й відокремлення тих напрямків і концепцій, 

що стали панівними в буржуазній археології на новому етапі, — таке 
завдання може бути здійснене тільки в світлі Ленінового вчення про 
«империализм как особую историческую стадию капитализма».

«Империализм — читаємо у В. І. Л е н і н а ,  — вырос как развитие и прямое 
продолжение основных свойств капитализма вообще. Но капита
лизм стал капиталистическим империализмом лишь на определен
ной, очень высокой ступени своего развития, когда некоторые ос
новные свойства капитализма стали превращаться в свою противо
положность, когда по всей линии сложились и обнаружились черты 
переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно
экономическому укладу. Экономически основное в этом процессе 
есть смена капиталистической свободной конкуренции капитали
стическими монополиями. Свободная конкуренция есть основное 
свойство капитализма и товарного производства вообще; монопо
лия есть прямая противоположность свободной конкуренции, но 
эта последняя на наших глазах стала превращаться в монополию, 
создавая крупное производство, вытесняя мелкое, заменяя крупное 
крупнейшим, доводя концентрацию производства и капитала до 
того, что из нее вырастала и вырастает монополия: картели, синди
каты, тресты, сливающийся с ними капитал какого-нибудь десятка 
ворочающих миллиардами банков. И в то же время монополии, вы
растая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют 
под ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и круп
ных противоречий, трений, конфликтов. Монополия есть переход 
от капитализма к более высокому строю. Если бы необходимо было 
дать как можно более короткое определение империализма, то сле
довало бы сказать, что империализм есть монополистическая ста
дия капитализма. Такое определение включало бы самое главное, 
ибо, с одной стороны, финансовый капитал есть банковый капитал 
монополистически немногих крупнейших банков, слившийся с ка
питалом монополистических союзов промышленников, а, с другой
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стороны, раздел мира есть переход от колониальной политики, 
беспрепятственно расширяемой на незахваченные ни одной капи
талистической державой области, к колониальной политике моно
польного обладания территорией земли, поделенной до конца»1.

Те, що В . I. Л е  н і н відзначив про основні властивості імперіалізму як окре
мої історичної стадії, ці всі основні характерні особливості, тенденції 
розвитку доби поклали свій відбиток, визначили характер і напря
мок розвитку буржуазної науки на даній історичній стадії.

В. І. Л е н і н  підкреслює момент «прямої протилежності», момент «запе
речення», момент «повороту».

«Свободная конкуренция есть основное свойство капитализма и товарного 
производства вообще». «Монополия есть п р я м а я  п р о т и в о п о 
л о ж н о с т ь  свободной конкуренции». «Свободной конкуренции 
соответствует демократия. Монополии соответствует политическая 
реакция». Політична надбудова над економікою попереднього до
монополістичного ступеня капіталістичного розвитку тепер запере
чується, обертаючись у пряму протилежність.

Ще перед війною В. І. А е н і н показав, як доба монополістичного капіталіз
му породжує реакційні тенденції «по всій лінії». «Политической над
стройкой над новой экономикой, над монополистическим капитализ
мом (империализм есть монополистический капитализм) является 
поворот от демократии к политической реакции. Свободной конку
ренции соответствует демократия. Монополии соответствует полити
ческая реакция... И во внешней политике, и во внутренней одинаково, 
империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции»1 2.

І в політиці, і в науці буржуазна наука доби монополістичного капіталіз
му одверто реакційна, вона має на собі всі ознаки політичної реак
ції; особливо це треба сказати про науку буржуазії, що фашизуєть- 
ся. Аджеж, як виразно кажуть тези XIII пленуму ІККІ: « Ф а ш и з м  
є о д в е р т а  т е р о р и с т и ч н а  д и к т а т у р а  н а й р е а к ц і й н і -  
ш и х ,  н а й ш о в і н і с т и ч н і ш и х  і н а й і м п е р і а л і с т и ч н і -  
ш и х  е л е м е н т і в  ф і н а н с о в о г о  к а п і т а л у » .

Окремий історичний етап розвитку капіталізму — це також окремий етап 
розвитку буржуазної науки.

Буржуазна наука, поставлена на послуги імперіалізму, продовжуючи в ос
новному й розвиваючи властивості буржуазної науки попередньої 
доби, разом з тим переглядає попередні теорії, рішуче одвертається 
од них, обертає їх у свою протилежність.

Археологічні теорії, що були актуальні й прийнятні для буржуазії, поки 
капіталізм не переріс у капіталістичний імперіалізм, перестали

1 В. И. Л е н и н , Империализм как новейший этап капитализма. Соч., т. XIX, с. 141-142.
2 В. И. Л е н и н , Соч., т. XIX, с. 207.
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відповідати класовим прагненням буржуазії доби імперіалізму, 
їх треба було змінити, і їх змінено.

« І н д о г е р м а н і с т и ц і »  протистала « г е р м а н о і н д и с т и к а » .  Шлях 
намітив Людвиг Лінденшмідт у вступі до «Handbuch der deutschen 
Altertumskunde» (1880-89), його слідами пішов М. Мух у своїй 
«Heimat der Indogermanen» (1901). За ними уже простували зго
дом інші дослідники, як Густав Коссіна, Г. Вільке та інші, які дедалі 
з більшою певністю показували на північну Европу як на «прабать
ківщину»1.

«Империализм, как высшая стадия капитализма Америки и Европы, а за
тем и Азии, сложился вполне к 1898-1914 г.г. Войны испано-аме
риканская (1898), англо-бурская (1900-1902), русско-японская (1904- 
1905) и экономический кризис в Европе 1900 г. — вот главные исто
рические вехи новой эпохи мировой истории»1 2. ;

Саме в ці роки, рр. 1901-1902, в німецькій буржуазній археології вже ціл
ком оформлюється остаточний перегляд попереднього етапу роз
витку індогерманістики, і в книзі М. Муха р. 1901 «Heimat der Indo
germanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung» (1901, 2 видання 
Jena-Berlin 1904 p.) та в розвідці Коссіни 1902 р. «Die indogermanische 
Frage archaologisch beantwortet» (Z[eitschrift] f[iir] Ethnologie, 1902) 
формулюються всі головні тези нового етапу в розвитку індогерма
ністики, де колишні твердження про «прабатьківщину», «расу» та 
«шлях» і «міграції» обертаються в свою протилежність, заперечу
ються, протиставляються, не в той, однак, спосіб, що заперечується 
ідею «прабатьківщини», «раси» та «міграції», а в той, що змінюєть
ся визначення місця батьківщини, визначення етноса та його шляхів 
переселень.

Якщо на попередньому етапі за «прабатьківщину», за вихідний географіч
ний пункт усіх етнічних міграцій визнавали Азію, то тепер за такий 
пункт мають Европу... «Прабатьківщину» спочатку відносили до 
різних місць Европи: Куно та О. Шрадер називали українські степи, 
Пеше — болота Прип'яті, Томашек — Нижній Дунай, Делапуж — 
Англію та Ірландію, Гірт — південний схід Балтики, Пенка й Віль- 
зер — південну Швецію. Цим блуканням по карті Европи «поклав 
край» М. Мух, його формула була «найбезперечніша»: аджеж він 
твердив, що «батьківщини індогерманців» треба шукати в середній 
Европі коло Остзее та Нордзее3:

«Батьківщина індогерманців лежить не в Азії, а в північно-західній Европі; 
вона охоплює узбережжя та острови західного Остзее»4.

1 R e c h e ,  E b e r t s  Re  а 11 e x  [ikon]. VI, s. 55.
2 В. И . Л е н и н ,  Империализм и раскол социализма. Соч., т. XIX, с. 302.
3 М. М и с h , 0 [р ]. c[it], S. 3.
4 М. М и с h , 0 [р ]. c[it], S. 5.
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Якщо на попередньому етапі в ролі «прараси» фігурували іранці, іранці 
були визнані тим етносом, що є носителем культури, то тепер за 
етнічний вихідний пункт були визнані германці, «північна раса». 
Шляхи міграції, їх напрямок був визначений за протилежністю: не 
зі Сходу на Захід, а з Заходу на Схід. Не «германці» — це «іранці», 
а навпаки, «іранці» — це «германці». Не «іранці» прийшли в Німеч
чину, а германці прийшли в Іран. Така теза більш відповідала імпе
ріалістичним тенденціям доби.

«Азійське походження європейської культури» було заперечене в ім'я 
ствердження «європейського походження азійської культури». 
«Найдавніші культури Китаю та Японії, — пише Губ[ерт] Шмідт, — 
європейського походження; їх носителі ще за неолітичного часу 
мігрували почасти з північної Европи, почасти з північного Сходу 
Европи, з Дніпро-Дунаю-Балканської області1. «Колониальная по
литика монопольного обладания территорией земли, поделенной 
до конца», знаходить собі «наукове обгрунтування» у відповідних ар
хеологічних теоріях. Імперіалістичний «Drang nach Osten» прокла- 
мується як явище властиве ще неолітичній добі. «Індогерманістика» 
в її імперіалістичній рецепції, в «германоіндському» її варіанті стає 
панівною доктриною в буржуазній археологічній науці. Найшові- 
ністичніші, найреакційніші та найімперіалістичніші археологічні 
теорії висуваються на перший план, починають користуватися за
гальним успіхом і визнанням. Такі одверто реакційні археологи, як 
от, приміром, Г. Коссіна, або такі реакційні, одверто фашистські ан
тропологи, як от Ганс Гюнтер, очолюють археологічно-антрополо
гічний буржуазний фронт.

«Германців», «північну расу» проголошується справжньою «прарасою» люд
ства, північно-західну Німеччину — вихідним географічним пунктом 
всесвітньої історії і «Eroberungswege» «панівних шарів» «північної 
раси» — шляхами людського розвитку.

Незважаючи на те, що індогерманістська теорія охоплювала багато різно
манітних ділянок науки, що її підтримували найавторитетніші бур
жуазні вчені, що вона глибоко просякала всю буржуазну науку в усіх 
її розгалуженнях, — на новому історичному етапі, коли вона пере
стала відповідати класовим інтересам імперіалістичної буржуазії, її 
було рішуче знято й здискредитовано як ненаукову.

Правда, навіть і буржуазним ученим не важко було розкрити фіктивність 
індоєвропеїстики, умовність усіх її історично-археологічних та ан
тропологічних побудувань, довести, що «король голий» і що індо
германістика не сперта на жодні конкретні факти.

1 H u b [ e r t ]  S c h m i d t ,  Prahistorisches aus Ostasien. [Ein Beitrag zur vorzeitlichen
Kunst Europa-Asiens.] Z[eitschrift] f[iir] E[thnologie]. 1924, 5/6, S. 157.
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«Поучительно видеть, — писав Тейлор, — насколько маловажны документы, 
которых оказалось достаточно, чтобы убедить самых великих ученых 
Германии и Англии Поппа, Лассена, Грімма, Шлейхера, Моммсена 
и Макса Мюллера в том, что арийцы были родом из Азии, откуда 
посредством последовательных выселений пришли и стали жить 
в Европе»1.

«Імпозантна давнина ведичних гімнів, що з'являються на багато століть 
раніш перед поемами Гомера і на тисячу перед нашими першими 
германськими текстами, говорила про вихідний пункт на далекому 
Сході. До цього, свідомо чи несвідомо, приєднувалися дитячі спо
мини про вавілонську вежу та про рай в індійському межиріччі. Так 
приймалося центральну Азію як прабатьківщину цих мовноспорід- 
нених народів, які повинні були звідтіля вузьким шляхом мандру
вати до Европи, — спочатку греки та італійці, тоді кельти і герман
ці, нарешті фракійці й слов'яни. Усіх їх називали спільним ім'ям 
індогерманців, бо їх зв'язок від Індії досягав до Германії». «Ця тео
рія, — зазначає К. Шухгардт, — панувала протягом цілого XIX сто
ліття в мовознавстві. Тимчасом, — закінчує Шухгардт, — з'явилася 
зовсім нова область, щоб розкрити нам давні зв'язки: це археологіч
ні розколини»1 2.

Досить було хоч трохи спертися на конкретний археологічний матері
ал, щоб мати можливість здискредитувати «азійську теорію», яка 
в основі своїй ще не порвала остаточно навіть з традиціями феодаль
но-церковної ідеології і була, власне, тільки буржуазною рецепцією 
цієї останньої. Так довго в буржуазній археології могли зберігати
ся пережитки ідеології феодальної доби. «Археологічні факти, га
даю, — пише М. Мух, — довели, що в основі культури та в істоті 
людства кам'яної доби середньої та північної Европи і в основних 
ознаках, характерних для тієї доби, не можна знайти нічого, що мо
гло свідчити про щось чуже, позичене з азійської культури». «Це те
пер майже загально визнаний факт, що в спільній спадщині з пізні
ших часів не можна знайти жодних доказів, які дозволяли б робити 
висновки про переселення народів з іншої частини світу, отже так- 
само індогерманців з Азії. Ті, що це стверджували, спинялися перед 
труднощами, коли їм доводилося показати, на якому саме передіс
торичному відтинку часу це сталося і за якими ознаками вдасться 
пізнати це переселення. Що пильніше вдивляємося ми в передісто
ричні події, то більше впевняємося в тому, що безперервний розви
ток є там, де в народному житті виступали явища надзвичайної ваги. 
Так, можна довести, що в Европі, приміром, перехід від каменю до

1 И. Т е й л о р , Происхождение арийцев и доисторический человек, 1897, с. 16.
2 С. S c h u c h h a r d t ,  Alteuropa, 1926, S. 2.
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металу, який так багато важив для розвитку культури, стався не рап
тово і не внаслідок переселення народу, озброєного металом, але 
цілком поступінно»1. Таксамо й щодо запровадження скотарства 
М. Мух обстоює, що воно не було принесене з Азії індогерманськи
ми номадами.

Правда, методологічна якість заперечень, висунутих М. Мухом проти індо- 
германістики, зовсім не високого гатунку. Індогерманістику запере
чується з погляду «ходячої ідеї еволюції». Там, де, як висловлюється 
М. Мух, «у народному житті виступали явища надзвичайної ваги», як 
от перехід від «каменю до металу» або перехід від привласнення до 
скотарства, отже там, де стався повний розрив, революція, «перерыв 
постепенности», там М. Мух по-філістерськи висуває «переходові 
ступені», «еіпе stetige Entwicklung», «безперервний розвиток».

«С принципом развития, — писав В. І. Ленін, — в XX в. (да и в конце XIX в.) 
"согласны все". Да, но это поверхностное, непродуманное, случай
ное, филистерское "согласие" есть т о г о  р о д а  согласие, которым 
душат и опошляют истину. Если все развивается, значит, все пере
ходит из одного в другое, ибо развитие заведомо не есть простой 
в с е о б щ и й  и в е ч н ы й  р о с т ,  увеличение (а также и уменьше
ние) и т. д.»1 2.

«Індогерманістику» було обернено в «германоіндистику», але нова теорія 
не була обгрунтована краще за попередню. Аргументи, висунені 
проти давньої теорії й на оборону нової, що «искала в противовес 
общераспространенной в то время научной теории прародину ин
доевропейцев не в Азии, а в Европе» (И. Тейлор), були такі самі 
маловажні, недостатні й умовні, як і попередні. Нова теорія — по
гіршене, реакційно-шовіністичне видання першої. В «германоінд- 
ському» своєму варіанті, виростаючи з попередньої, вона не усуває 
її основних властивостей. Вона не тільки не перестала бути бур
жуазною і не стала науковішою, а, навпаки, зміцнила й згустила 
реакційні елементи. Вона оперує тими самими методологічно-те
оретичними постановами: п р а р а с а ,  п р а б а т ь к і в щ и н а ,  м і 
г р а ц і ї 3.

1 М. М и с h , Die Heimat der Indogermanen, 1904, S. 327.
2 Ленинский сборник, XII, с. 185.
3 «Но даже те буржуазные ученые, которым стала ясна вся необоснованность "ази

атской теории" прародины индоевропейцев, не смогли или не захотели подвергнуть кри
тике ее методологические основы. Они сумели только одним миграциям противопоставить 
другие миграции, одной прародине другие прародины. И вот вместо Азии, "на должность" 
прародины индоевропейцев оказались зачисленными то центральная и западная Германия 
(Гейгер), то болото Ракитно (Пеше), то Скандинавия (Пенка)». Е. Ю. К р и ч е в с к и й ,  «Индо
германский вопрос археологически разрешенный». Из истории докапиталистических фор
маций. Сборник статей к 45-л[етию] научн[ой] деятельности] Н. Я. Марра. Государственная] 
А[кадемия] И[стории] М[атериальной] К[ультуры], 1933, с. 158-159.
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Справді, що з цього погляду дає, приміром, Карл Шухгардт? Нова імпе
ріалістична індогерманістика переймає від її попереднього почат
кового варіанту всі основні твердження: 1) «die gleiche sprachliche 
Grundlage», 2) Bewegung von Indien nach Germanien», 3) «Urheimat 
dieser sprachverwandten Volker», 4) «Wege»1. «Unter diesem Gesichts- 
punkte ergibt sich nun, dass die indogermanische Sprachgemeinschaft 
keineswegs durch eine Bewegung von Indien nach Germanien, sondern 
u m g e k e h r t  durch eine solche von Germanien nach Indien «zustande 
gekommen ist»1 2. Отже, «keine Bewegung von Indien nach Germanien» 
а, навпаки: «Bewegung von Germanien nach Indien».

Заперечене що? «Рух», «шляхи», «прабатьківщину»? Ні! Все це лишилося. 
Заперечено «рух з Індії до Германії» й стверджено «рух з Германії до 
Індії». Змінилася не концепція руху, а тільки концепція напрямку ру
ху. «Індія» і «Германія» взаємообернені; «індогерманістика» обернена 
в «германоіндистику», переміщені географічні пункти, тобто кінцеві 
просторові моменти уявлюваного історичного процесу і тільки... 

Міграцію «прараси» заперечується відмінно від попереднього варіанту для 
Німеччини і стверджується для Сходу. Аджеж хоч як переставляти 
окремі пункти в просторі, теза про «Wechsel der Bevolkerung» в бур
жуазній археології зберігається незмінно.

Не людність Ірану, а людність Німеччини є автохтонна; «батьківщина» нім
ців є «прабатьківщина» індогерманців, «Heimat» є «Urheimat». Ця 
теза звучала з націоналістичного погляду значно витриманіше, ніж 
попередня, що трактувала німців як якихось зайдів на своїй «влас
ній» території, батьківщині.

Отже, провідну ідею буржуазної індогерманістики: «Urheimat» збереже
но на новому етапі, її тільки М. Мух «авторитетно» переніс з Азії 
до Европи і саме до Німеччини. Ганс Гюнтер, найвидатніший су
часний фашистський «консультант» у питаннях расової теорії, по
силається саме на М. Муха. Тезу останнього про «Nordwesteuropa 
als Urheimat» апробує цілком фашистський расист. Однак між фор
мулою М. Муха, висуненою 1901 р., та Гюнтеровими формулами, 
проголошеними в роки, коли «найреакційніші, найшовіністичніші 
й найімперіалістичніші елементи фінансового, капіталу» готували 
свою «одверту терористичну диктатуру», є певна різниця.

Варто порівняти, чим різняться формули М. Муха й Ганса Гюнтера. Фор
мулі М. Муха про «die Urheimat der Indogermanen» протистоїть, як

1 «Миграционная теория неминуемо ведет к пранародам и пракультурам, восста
навливаемым... в весьма нереальной обстановке». «Прослеживание переселений неизбежно 
упирается в т. наз. "культурные очаги", каковые устанавливаются нередко по произвольному 
желанию самого исследователя». И. И. М е щ а н и н о в ,  Палеоэтнология [и Homo Sapiens]. 
1930, с. 62.

2 С. S c h u e h h a r d t ,  Alteuropa, 1926, S. 3.

^  Расова теорія на послугах германського фашизму 483



її ревізія, з посиланням на М. Муха новіша Гюнтерова фашистська 
формула: «die Urheimat der H e r r e n s c h i c h t e n  dieser Volker». 
«Heute sieht man, dass nach der Urheimat der Herrenschichten dieser 
Volker gefragt werden muss, und da ergibt sich als Antwort: „Die Hei- 
mat der Indogermanen liegt nicht in Asien sondern im nordwestlichen 
Europa" (M. Much)»1.

Якщо індогерманістика навіть ще в працях М. Муха говорила про м а с о в і  
рухи рас, про зміну рас, і зміну «культур» трактувала як зміну «ет
носів», «етнічних» расових культур, то фашистська індогерманістика 
говорить уже не про «народ» і не «прабатьківщину народів», а про 
«прабатьківщину пануючих шарів цих народів». Мігрують не раси, 
не народ, не «демократія», а тільки пануючі шари, «Herrenschich
ten» даної раси. Міграція не є вже більше «переселення н а р о д у » ,  
а завойовницький рух « п а н у ю ч о г о  ша р у » .  Таксамо тепер уже, 
власне, не раса, а «пануючі шари раси» трактуються як «справжні 
і єдині носителі культури». «Herrenschicht», «пануючий шар», «шар 
панів», «herren», ідею «панування», протиставлену ідеї демократії, 
висувається на перший план.

« Ф и н а н с о в ы й  к а п и т а л  с т р е м и т с я  к г о с п о д с т в у ,  а не 
к с в о б о д е » .  Буржуазна археологічна й антропологічна наука 
має знаходити для ідеологічного обгрунтування цього «стремле
ния к господству» відповідні археологічні та антропологічні «аргу
менти». « П о л и т и ч е с к а я  р е а к ц и я  по всей линии — свойство 
империализма»1 2. Якщо М. Мух спирався ще на «ходячу ідею еволю
ціонізму», виходив з визнання «безперервного розвитку», «еіпе ste- 
tige Entwicklung» проголошував непохитним принципом історич
ного аналізу, то фашистські ідеологи монополістичного капіталізму 
рішуче відкидають визнання «розвитку». В суспільно-історичному 
житті людей нема й не може бути жодного розвитку. Карл Кінаст, ав
тор розвідки: «Apollon und Dionisos. Nordisches und Unnordisches in- 
nerhalb der Religion der Griechen. Eine rassenkundliche Untersuchung, 
1927»3, виявивши два шари в грецькій міфології, два основні напрям
ки, пояснює їх не як два ступені розвитку, а як наслідок расових відмін
ностей. «Ця подвійність двох головних течій грунтується не на ступе
нях розвитку, а на відмінності рас». Отже не «Entwicklungsstufen»4,

1 Н. G u n t h e r ,  Rassenkunde Europas, 1926, S. 110.
2 В. Л e н и н , Империализм и раскол социализма. Соч., т. XIX, с. 302.
3 «Die Arbeit ist entstanden aus der Anwendung der Rassenkunde auf die Tatsachen der 

griechischen Religion», S. 5.
4 Там само. Карл Кінаст посилається на К. Шухгардта. Відповідно до тез К. Шухгардта 

(та Г. Гюнтера) К. Кінаст твердить, що греки не були «самототожним» народом; вони, мовляв, 
складалися з північно-расового «вищого шару» (геллени) та «Середземної раси» як «нижчого 
шару» («пеласги»). 0 [р ]. c[it.], S. 8.
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але «Rassenunterschied», — таке протиставлення, таке заперечення 
«ступенів розвитку» лягло в основу фашистських праць з археології, 
антропології, фольклору.

II
«Шлях етнічних розчленувань» — основний метод буржуазної археології. 

Треба констатувати факт «етносу», визначити місце «першого по
штовху» й напрямок руху, — і цим буде з'ясоване все. 

Механістично-метафізична ідея «першого поштовху», застосована Ньюто
ном до «небесної механіки» і перенесена буржуазними дослідника
ми в археологію, антропологію, фольклористику тощо, уявлення 
«етносів», «рас» як стабільних даностей1, зведення процесу історич
ного розвитку до такої стабільної в просторі й часі маси, — це все 
цілком відповідає тому «метафізичному способові мислення», що 
його так яскраво схарактеризував Фр[ідрих] Енгельс1 2.

«Предметы и явления природы» берутся «в их обособленности, вне их великой 
общей связи, и в силу этого не в движении, а в неподвижном состоянии, 
не как существенно-изменяющиеся, а как вечно неизменные, не живыми, 
а мертвыми. Перенесенное Беконом и Локком из естествознания в филосо
фию, это мировоззрение создало характерную ограниченность последних 
столетий: метафизический способ мышления. Для метафизика вещи и их 
умственные образы, т. е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, 
раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после 
другого и один независимо от другого. Метафизик мыслит законченными, 
непосредственными противоположностями; речь, метафизика состоит из 
"да-да, нет-нет; что сверх того, то от лукавого". Для него вещь существует 
или не существует; для него предмет не может быть самим собой и в то же 
время чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно 
исключают друг друга; причина и следствие также противоположны друг 
другу»3.

1 «Это... какие-то своеобразно застывшие, стабильные в своем развитии массы». 
И. И. М е щ а н и н о в ,  Палеоэтнология [и Homo Sapiens], 1930, с. 6. «Поиски» археологів скеро
вані на шукання «возникновения этноса, уже готовых каким-то чудом созданных этнических 
форм»... (с. 9). 1.1. Мєщанінов звертав увагу на «неестественность высказывавшихся предпо
ложений о том, что сотнями и даже тысячами лет двигавшиеся племенные массивы доносят 
до конечного пункта своего миграционного движения формы своего творчества в неизме
ненном виде» (с. 6). І проти цих тез буржуазної археології про «незмінність», «стабільність», 
«застиглість» кожного даного «етноса» — І. Мєщанінов каже: «ни один исследуемый отрезок 
не находится в «стабильном состоянии» — И. И. М е щ а н и н о в ,  Палеоэтнология [и Homo 
Sapiens], 1930, с. 25.

2 Еволюціонізм XIX ст., бувши кроком уперед проти давнього метафізичного погляду, 
не перемагає, однак, метафізичної концепції руху.

3 Ф р [ и д р и х ]  Э н г е л ь с ,  Развитие социализма от утопии к науке, 1931, с. 49.
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Характерно, що індогерманістика і на першій стадії свого розвитку, і на 
другій однаково базується на тому самому механістично-метафізич
ному способі мислення.

В ім'я ствердження «одвічної стабільності етносу», з погляду саме цього 
основного методологічного твердження, Карл Шухгардт виступає 
проти того, щоб припускати «переселення германців з далекої пра
батьківщини». «У Данії та Північній Німеччині виник перший сум
нів щодо переселення германців з далекої прабатьківщини — аджеж 
в найдавніших похованнях країни в великих кам'яних могилах 3 ти
сячоліття до нової ери завжди викопували ті самі довгі високі чере
пи, що їх ще й сьогодні місцева людність носить на своїх шиях»1.

Археологічно-антропологічний матеріал «найдавніших поховань кам'яної 
доби» не має для К. Шухгардта жодної іншої вартості, окрім ніби 
доказу, що від «кам'яної доби» і до нашої сучасності перед нами та 
сама стабільна людність, той самий незмінний народ.

«Етнос» і «етноси», «раса» і «раси» «мыслятся законченными непосредствен
ными противоположностями», це —■ «отдельные», «неизменные», 
«застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследо
ванию один после другого и один независимо от другого». Після 
того, як було визначено «масу», визначено «точку», приписано даній 
стабільній етнічній масі «перший поштовх», далі за механічними 
поштовхами інерції «лінійний» рух маси міг бути безмежно продо
вжений у просторі. Якщо спочатку за вихідний пункт, за місце пер
шого поштовху, визначеного в етнічно-географічних термінах, було 
визнано, як ми зазначили вище, Схід, Індію, Азію, то з розвитком 
і зміцненням шовіністично-імперіалістичних тенденцій «перший 
поштовх» всесвітньої історії було приписано германцям, західній 
півночі Німеччини.

Почнімо з М. Муха.
«В процесі росту людності ще за кам'яної доби перейшли індогерманці за 

німецьке середнє узгір'я і пройшли (drangen) з одного боку аж до 
Альпів, перепливли до Англії та Ірландії і з другого боку поступін- 
но досягли середнього Дунаю й Балкан, а таксамо Дністра та пів
денно-російських степів, нарешті, земель Чорного та Егейського 
морів»1 2.

Це текстуально повторить Густав Коссіна (див. наступний розділ), це по
кладуть в основу своїх праць Карл Шухгардт і Рехе, це визначить 
твердження Ганса Гюнтера — взагалі тут у наведеному місці дано 
формулу всіх наступних археологічних викладів німецької буржуаз
ної археології доби імперіалізму.

1 С  S c h u c h h a r d t ,  Alteuropa, 1926, S. 22.
2 М. М u с h , 0 [р ]. c[it.], S. 5.
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Як одну з прикмет імперіалізму В. І. Ленін назвав: «законченность террито
риального раздела земли крупнейшими капиталистическими дер
жавами». «Характерная черта империализма состоит в том, что весь 
мир... разделяется в настоящее время на большое число угнетенных 
народов и ничтожное число народов угнетающих, располагающих 
колоссальными богатствами и могучей военной силой»1. «Коло
ниальная политика монопольного обладания территорией земли, 
поделенной до конца», зумовила поширення в археології теорій, що 
відповідали б цій політиці, обгрунтовували б її, стверджували б «од- 
вічність» такого монопольного володіння територією землі, мовляв, 
одвічно ще від часів палеоліта, поділеною до кінця. «Довгий череп», 
«автаркія», «колонія», «шляхи завоювання», «ієрархія», «пануючий 
шар» — головні номенклатурні ідеї фашистсько-імперіалістичної 
археології. ;

У Карла Шухгардта читаємо: Bei Ausbreitung der nord- und mitteleuropa- 
ischen Kultur g e g e n  O s t e n  w i r d  d a s  e r o b e r n d e  H e r r e n -  
v о 1 k sich nur dunn iiber die weiten langst besiedelten Gebiete gelegt 
haben — etwa wie Alexander der Grosse mit einem kleinen Eliteheer, 
mit ein paar Tausend Offizieren und Geheimraten das riesige Perserreich 
beherrscht und verwaltet hat Wie verkehrt ware es also, etwa die Spur 
der indogermanischen Wanderung nach dem Leitfossil, nordischer Scha- 
del abzusehen zu wollen1 2.

Прикладом походів Олександра Македонського пояснює Карл Шухгардт 
новітню фашистсько-імперіалістичну концепцію «міграцій», як за
вжди, так і тут механістично ототожнюючи дві цілком відмінні ста
дії суспільного розвитку, просуваючи «Offizieren» і «Geheimraten», 
воєнну й бюрократичну касти в родове суспільство.

Але перейдімо д о « І н д о г е р м а н ц і в »  Коссіни.

III
Археологічні праці Коссіни мають характер політичних памфлетів. Його 

«доббертинці» та «еллербекці» виступають як псевдоніми, що вже 
на літоринському ступені за «кам'яної доби» здійснюють і остаточ
но вивершують те, що на сьогодні є об'єктом найбільших імперіа
лістичних зазіхань та прагнень німецького монополістичного капі
талу.

Розділ за розділом, сторінка за сторінкою, рядок за рядком Г. Коссіна, пред
теча фашистських «расистів», ще з 1902 р. в усіх своїх працях розгор
тає програму німецької імперіалістичної експансії.

1 В. И. Л е н и н ,  Доклад комиссии по национальному и колониальному вопросу.
Соч., т. XXV, с. 351.

2 С. S c h u e h h a r d t ,  Alteuropa, 1926, S. 3.
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«Колониальная политика монопольного обладания территорией земли, 
поделенной до конца» (Ленин) знаходить в особі Густава Коссіни 
в сфері археології сумлінного слугу й виконавця. Наука капіталіс
тичного світу стає доктриною нестримного шовінізму. Археологію 
наскрізь просякають шовіністичні тенденції. Основні схеми й висно
вки підпорядковуються остаточній меті: ідеологічне готування грун
ту для імперіалістичних воєн. «Індогерманці» — Густава Коссіни, 
його трактат про доббертинців та еллербекців ввесь просякнений 
ідеєю реваншу.

Прослідкуймо за викладом Густава Коссіни з того моменту, як він у своїх 
«Індогерманцях» переходить до т. зв. «анцильських» часів і спиня
ється на розколинах коло Доббертину.

«Я, — каже Густав Коссіна, — називаю цю людність (анцильської доби), від
повідно до знахідки з Доббертину біля Голдбергу в Мекленбурзі, 
доббертинськими людьми; в Данії є знову таке місце знахідки — Ма- 
глемозе біля Муллеруна на Зеаланді, що від нього таксамо пішла 
назва»1. «Ми м а є м о  з а с в і д ч е н і  д л я  а н ц и л ь с ь к и х  ч а 
с і в  д в а  д о в г і  ч е р е п и  та 1 - 3  к о р о т к і .  Як рибалки та 
мисливці мали ці люди свої житла (Flosswohnungen) наприкінці 
анцильської стадії виключно на озерах та болотах». «У формі посуду 
виявляють доббертинці ще багато зв'язків з виробами польодови- 
кової магдалієнської доби, а саме в умілості та звичці прикрашати 
цей посуд натуралістичними малюнками тварин або геометричним 
орнаментом»1 2. «Мова доббертинців анцильської доби аглютинатив
на, тобто мова, де відношення слів у реченні позначається префікса
ми, суфіксами та інфіксами, а не флексіями»3.

Ми підкреслили те місце, де Г. Коссіна каже про кількість засвідчених для 
анцильських часів черепів. Чи дозволяє той незначний антрополо
гічний матеріал, на який посилається Густав Коссіна, твердити про 
«мішану довго-короткоголову расу»? Чи має автор будь-які підстави 
оперувати частковими висновками з часткових доббертинських роз
колин як загальними історично-етнічними категоріями?..

Його методологічні шляхи — це шукання «закінчених безпосередніх про
тилежностей». Звівши часткові спостереження щодо доббертин
ських розкопин у таку «окрему, незмінну, застиглу, раз назавжди 
дану расу», якою він тепер оперуватиме протягом всього свого ви
кладу, він таку саму операцію проробляє над матеріалами розко
пин в Еллербеці. В Еллербеці він знаходить закінчену безпосеред
ню протилежність Доббертину. «Щось шість тисяч років до нашої

1 G. К о s s і n а , Die Indogermanen. Ein Abriss. T. I. Das indogermanische Volk. Mannus-
Bibliothek, № 26, Leipzig, 1921, S. 17.

2 0 [p ]. c[it.], S. 17.
3 0 [p ]. c[it], S. 23.
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ери відокремилася (loste sich), — пише Г. Коссіна, — від цієї мішаної 
довго- та короткоголової доббертинської озерної людності людність 
переважно довгоголова, щоб оселитися на берегах та на островах 
Остзее, яке на новому ступені своєї зміни обернулося в вільне, со
лоне море (літоринський ступінь Остзее, Litorinastufe der Ostsee)» 
(O M .cp tl.S .26)1.

Після анцильської доби (Ancylus-Zeit) приходить літоринська (Litorina- 
Zeit); після доббертинської людності — еллербекська, після мішаної 
довго-короткоголової раси — людність з ознаками приналежності 
до довгоголової раси. «З людських кістяків, знайдених у купах муш- 
лів, два були довгоголові... Селищне місце Еллербек дало певну 
кількість довгоголових черепів»1 2.

Цю людність узбережжя Г. Коссіна, «за найвидатнішим та особливо давнім 
місцем знахідки — Еллербек у Кільській гавані», називає «еллербек- 
ськими людьми». «В Данії знову таки їх називали за давньою мушле- 
вою купою Ертебалле коло Лімфйорда»3.

Що може зробити з цих двох черепів з мушляних куп та з двох довгих і 1-3 ко
ротких черепів Доббертину перший-ліпший буржуазний археолог — 
це видно на прикладі Густава Коссіни. Він з них робить стабільні 
раси, поширені у всесвітньому історичному масштабі. За Г. Коссі- 
ною, «якщо доббертинська людність сиділа на південь від східного 
моря в області східного Ганновера та Шлезвіг-Гольштейна і на схід 
через Мекленбург, Бранденбург, Поммерн, Позен аж до Естландії 
і свій центр ваги мала на сході, таксамо в північно-східній Німеччині, 
таксамо в Данії на островах (але не на Ютланді), то нову узбережну 
людність ми знаходимо на півдні східного моря переважно на захо
ді: в передньому Поммерні, на Рюгені, в Шлезвіг-Гольштейні та на 
східному узбережжі Ютланду»4. Безпідставно? Так! Безглуздо? Так! 
Цілковита дурниця? Так! Як писав В. І. Л е н і н ,  навіть «умнейшие 
люди буржуазии запутались и не моїут не делать непоправимых глу
постей», «на этом буржуазия и погибнет» (XXV, с. 221).

Однак, і всього цього не досить для Густава Коссіни. Цілком антиісторично 
переносячи в найдавніші часи кам'яної доби сучасні етнічні групи,

1 Dobbertin. Auf der mecklenburgischen Seenplatte bei Goldberg zwischen den beiden 
Hauptendmoranenziigen des Landes am ehemaligen Ufer eines trockengelegten Sees wurden 1866 
ungefahr 90 cm. t. im «Wiesenkalk» (Schneckenmergel, Seekreide) eine Anzahl Knochengerate ge- 
funden. Erhalten sind eine Harpune mit Haken aus dem Griffelbein eines Hirsches, eine gleiche 
aus einer Rippe, eine Harpune mit Kerben aus eines Rippe und ein nadeiformiges, beiderseits 
zugespitztes Gerat aus einer Rippe. Der Fund gehort der friihesten postglazialen, wohl in die Ancy- 
lus-Periode fallende Besiedlung Norddeutschlands an und ist von Kossina (Mannus, 11/12, S. 254) 
namengebend fur die Kulturgruppe gemacht». R. В e 11 z , Eberts Realle[xikon], 1925, II, s., 433.

2 Ofp]. c[it.], S. 26.
3 0 [p ]. c[it.], S. 27.
4 C>[p]. c[it.], S. 27.
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Коссіна в цих «еллербекцях» бачить безпосередніх предків сучасних 
германців.

«Еллербекці стають народом для себе, і саме вони повинні були швидше 
розвинути мову, ніж інертні доббертинці». «Я, — додає Густав Коссі
на, — бачу в них праіндогерманців». Расово, культурно, мовно еллер
бекці «вищі» за «доббертинців». «Коли в доббертинців головний ма
теріал знарядь — кістки, оленячий ріг, то еллербекці — кременярі». 

Підводячи під кременярську техніку визначення її через етнічний субстрат, 
Г. Коссіна твердить: «Область кременярської цивілізації» — «область 
еллербекської цивілізації»1.

У наведених цитатах чітко виявилося класове обличчя Густава Коссіни, кла
сові настанови його «археологічної науки». З часткової знахідки, уза
гальнивши частковий антропологічний матеріал, Коссіна підносить 
свої археологічно-антропологічні узагальнення на рівень вчення про 
мішану довго-короткоголову доббертинську расу. Це в нього метод. 
На одне узагальнення Густав Коссіна нагромаджує інше.

Друга часткова з погляду антропологічного, кількісно таксамо невелика 
знахідка в Еллербеці дає йому «підставу» говорити про іншу расу 
і іншу епоху. Він розвиває тезу про відокремлення еллербекської 
раси від доббертинської. Цим «відкриттям» на літоринському сту
пені двох рас — одної чистої довгоголової і другої мішаної, коротко
голової — Густав Коссіна «ствердив», з погляду расової теорії, най
важливіше. — Аджеж він «ствердив» існування двох рас.

З погляду расової «науки» відкриття й з'ясування наявності «вищої» 
й «нижчої» рас є ultima ratio археологічної і всякої взагалі науки, ме
тод, мета і принцип пізнання. Увесь дальший історичний процес 
є тільки процес акції чистої довгоголової раси, історія еллербекців 
та їх боротьби за зверхність проти «короткоголових». Расова проти
лежність цих двох етнічних груп творитиме хід дальшого історично
го розвитку. Історія людства, за Коссіною — це: «раса І І завойовниц- 
тво І І міграція» — міграційна експансія завойовницької раси. 

Людність літоринської доби довгоголова. Що таке довгоголова людність, 
які її особливості? Ми підійшли до одного з найпатетичніших місць 
у Густава Коссіни, де він висловлює свої заповітні думки одвертого

1 Ellerbeck. Bei Baggerarbeiten in.der Kieler Fohrde sind 1876-1903, 8,5-9 m. miter dem Mit- 
telwasser an einem unterseeischen Riicken altneol. Wobnplatze ausgeschnitten. Nadi Untersudiung 
von C. A. Weber fallen dieselben in eine Zeit, wo die Eiche der herrschende Baum war und die seitdem 
gesunkene Kieler Fohrde einen Binnensee bildete, wahrscheinlich die altere Litorinazeit. Die Funde 
sind: 1) Feuerstein: Axte mit Spaltschneide, Kemaxte, Bohrer mit Spitze, Kemsteine, Schaber, Messer, 
Spane; 2) Horn: Axte mit Schaftloch aus Hirschgeweih, Meissel, Harpune mit drei Widerhaken, Hacke, 
Dolch; 3) Tongefass. Unter den Tierknochen: Edelhirsch, Reh, Elch, Bos primigenius Bos Taurus, unter 
den Mollusken: Litorina und Auster. Die Siedlung ist gleichzeitig mit den dan. Kjokken moddingem  
(bes. Ertebolle), wenn auch durch Lage und Anlage von ihm versdiieden. Kossina macht sie namenge- 
bend fur die betreffende Kulturgruppe». R. В e 11 z , Eberts Reallex[ikon]., Ill, S. 90.
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й тупого, наскрізь шовіністичного імперіаліста. Мова мовиться про 
« з а к о н и »  (!!).

«За расово-психологічним законом, всередині раси (innerhalb eines Rassen- 
stammes) саме довгоголові утворюють заповзяту, активну, пригод
ницьку, охочу до переселень, завойовницьку, однак разом з тим твор
чу, винахідницьку, поступову, при тому аристократичну, ідеалістич
но настроєну частину людності. А короткоголові, навпаки, складають 
уперто інертну (sich beharrenden), консервативну, несхильну до по
ступу, пригод та войовничих мандрівок, політично демократичну, 
що дбає тільки про власну долю, частину людності»1.

Націоналістичні тези просувається в палеоліт; посиланнями на одвічність 
обгрунтовується війну як біологічний закон раси. «Eroberungslust», 
воля до влади, до насильства є властива біологічно-расова ознака ел- 
лербекців. І слідом за М. Мухом таксамо, як і Шухгардт, Г. Коссіна 
описує «Drang» «еллербекців».

...«Велике зростання разом з завойовницькою пристрастю (Eroberungslust) 
жене велику частину еллербекців на Захід, де вони в Бельгії та на 
північному сході Франції у формі широкого клину осельницької об
ласті ідуть у південно-західному напрямку аж до Дордоньї і там на
саджують північну цивілізацію, що зветься кампінійською. Таксамо 
поширюються вони по південно-східній Англії». «Обидві к о л о н і 
а л ь н і  о б л а с т і  (!! В. Я.) збереглися до кінця кам'яної доби, хоч 
тут кременярська техніка швидко занепадає і остаточно вироджу
ється проти Остзее, де, на батьківщині цієї техніки, вона квітне і роз
вивається далі»1 2.

Еллербекці — носителі північної цивілізації. «Кампінійська культура» — це 
культура північної раси. Кампіньї це еллербекці, еллербекська коло
нія (Kolonialgebiet). Уже в цей час кільські еллербекці «мали» свої 
колонії. «Колоніальна експансія» — одвічна расово-біологічна кате
горія еллербекців.

Щоб підкреслити всю одвертість цих імперіалістично-колонізаторських 
тверджень Густава Коссіни, наведемо цитату з Г. Обермаєра, де він 
обмежується зіставленням Кампіньї з купами мушлів півночі.

«Западно-европейских современников стадии северных кухонных остатков 
мы должны представлять себе в качестве первобытных скотоводов 
и земледельцев: на это указывает, по крайней мере, одновременная 
кампинийская стадия»3.

Визнавши кампінійську культуру за еллербекську, плід завойовницької екс
пансії еллербекської раси на Захід, Густав Коссіна з заходу переносить

1 0 [р ]. c[it.], S. 27.
2 0 [р ]. c[it.]> S. 30.
3 Г. О б е р м а е р ,  Доисторический] человек, 1913, с. 522.
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свій погляд на схід, щоб, як наперед зрозуміло, побачити і там тих 
самих кільських еллербекців і трактувати всі місця знахідок на півдні 
Литви, Польщі та Волині крем'яних сокір того самого типу, що й зна
йдені при розкопинах в Еллербеці, як східні колонії еллербекців.

Коссіна каже: «Середня Европа, окрім північної Німеччини, лишається за 
часів еллербекської цивілізації майже незаселеною, бо все ще холод
ний, вогкий клімат сприяв тільки ростові безкраїх пралісів. Навпаки, 
дуже ранніх представників обох родів еллербекської крем'яної со
кири, що, можливо, в своїх Kiimmerformen належать ще до анциль- 
ських часів, ми знаходимо в південній Литві, південній Польщі та 
Волині (7 тисячоліття)»1.

Цих крем'яних сокир, про які навіть сам Густав Коссіна мусів застерегти, 
що вони належать ще анцильській добі, було досить, щоб трактува
ти знахідки їх як еллербекські «Ostkolonien».

Після того, як Густав Коссіна опинився на терені східної Европи, йому не 
було вже трудно просунутись із своїми кільськими еллербекця- 
ми далі на схід, до Месопотамії, щоб я к і в  кампінійцях заходу, так 
і в сумерійцях сходу побачити тих самих остзейських осельників 
кільського узбережжя. Для цього досить було тільки одного «wenn» 
і одного «alsbald».

«Якщо ми, — пише Густав Коссіна, — наважимось прийняти, що, коли люд
ність цих східних колоній простяглася в напрямку на південний схід 
аж до Месопотамії, то вони могли створити основний стовбур суме- 
рійців, які, за Г. Гейном (Н. Hein, Mannus, 1919), споріднені з індо- 
германцями»1 2.

Не передбачаючи, що 1934 р. з «поступом (фашистської) науки» буде «дове
дено», що хліборобство є властива расова ознака «матеріалістичної», 
«нижчої» «раси», а «вищі» «ідеалістичні» раси нічим, окрім полюван
ня, ніколи не займалися, Густав Коссіна приписує еллербекцям, 
окрім кам'яної техніки та Eroberungslust, ще також і запровадження 
>сйіборобства (Коссіна ще до певної міри визнає «поступ»).

«В другій половині 5 тисячоліття, за часів молодших данських мушлевих 
куп, які тепер уже більше не лежать так іусто як раніш на морському 
березі, еллербекці виявляють великий поступ у розвитку хлібороб
ства, скотарства і кераміки, формою та прикрасами тісно зв'язаної 
з давнішньою, однак значно досконалішої». «Одночасно відбуваєть
ся також стрибок у розвитку мови, що тепер з праіндогерманського 
ступеня розвивається в цілком розвинену, чисто флективну індогер
манську мову»3.

1 0[р ]. c[it.], S. 30.
2 0 [р ]. c[it.], S. 33.
3 0 [р ]. c[it.], S. 33.
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Ми виклали думки Густава Коссіни. Його твердження про «доббертинців» 
та «еллербекців», про вищі і нижчі раси, про західно-південні і схід
ні «колонії» — це реакційне манячіння, шовіністичні химери пред
ставника нисхідного класу, класу, засудженого на загибель.

Імперіалізм означає реакцію по всій лінії. «Политическая реакция по всей 
линии — свойство империализма»1. «Эксплуатация угнетенных на
ций, неразрывно связанная с аннексиями, и особенно эксплуатация 
колоний горсткой «великих держав», яка «все больше превращает 
цивилизованный мир в паразита на теле сотен миллионов неци
вилизованных народов»1 2, — знайшла в Густаві Коссіні свого барда, 
що всю археологію реконструював на канві визнання «одвічних прав 
вищої раси» на експлуатацію колоній.

IV ;
1930 р. 1.1. Мєщанінов у розвідці «Палеоэтнология и Homo Sapiens», висту

паючи проти буржуазної археології, в якій: «все смены культурных 
оформлений приписываются внедрению народов, носителей той 
или иной культурной формы; условно устанавливаемые даты 
различных переселенческих моментов признаются за даты на
чала и конца культурных эпох»3, передбачає, що ототожнення 
«культуры — этноса» буде доведене в буржуазній археології до 
остаточного абсурду і певну расу буде визнано за одвічного носи
теля хліборобства. Він писав: «По обычному толкованию архео
логов выходит, что всякая перемена хозяйственно-экономических 
отношений связана с переменой этнического состава... Определен
ные, сложившиеся формы хозяйства приписываются определен
ному же племени, появление которого в новом месте несет за со
бою новые условия общения и труда. Мы близки к отрицанию 
перехода на земледелие и признанию какого-то избранного пле
мени, изначально склонного к обработке земли. Выходит, что на 
земном шаре сразу появилась земледельческая раса, разносившая 
в дорожной сумке ячмень и пшеницу»4. Однак, те, що Мєщанінов 
уважав 1930 р. за остаточне reductio ad absurdum буржуазної па- 
леоетнології, за момент її самоспростовання, в обставинах розви
тку світової економічної кризи та росту фашизму знайшло собі 
цілковите відображення в статті F. M e r k e n s c h l a g e r - a  (Berlin) 
«Die Friihgeschichte des Ackerbaus im Lichte vorgeschichlicher 
Rassenbewegung», вміщеній в 1-2 вип. тома XXIX «Anthropos»-a за 
цей рік (1934). Ф. Меркеншлагер договорив те, що ще не було досі

1 В. И. А  е н и н , Империализм и раскол социализма. Соч., т. XIX, с. 301.
2 В. И. А  е н и н , там само. Соч., том XIX, с. 302.
3 И. И. Мещанинов, Палеоэтнология [и Homo Sapiens]. 1930, с. 24.
4 Там само, с. 26.
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договорено фашистською расовою теорією, поставив крапки над і, 
де їх не було ще поставлено.

Стаття Ф. Меркеншлагера починається з тези: «Жодна з дичок наших куль
турних рослин не була пристосована в нашій зоні до умов льодо
викового часу. Про цей факт навряд хоч один з численних расових 
письменників висловився, дарма що тема "людина та культурна 
рослина" повинна становити дуже важливе попереднє питання. 
Аджеж рослина є носитель людського й тваринного життя, і вели
кі рухи в рослинному царстві завжди тягли за собою рухи народів 
у просторах, де вони жили»1.

Звернімо уваїу на універсалістично біологічний характер авторового твер
дження, намагання звести історію людського суспільства до ботаніки, 
першу зробити історією другої, — своєрідна поправка, яку він хоче 
внести у виклад расових теорій, — і слухатимемо Ф. Меркеншлагера 
далі. «Час зледеніння був часом мисливців». «Багато разів зазнавали 
окремі ландшафти зміни флор, але жодна з цих праформ наших зла
ків не була складовою частиною давньо-європейського рослинного 
покрову. Людність льодовикової доби була мисливцями на оленів та 
мамутів; їх існування грунтувалося переважно на видах рослин, які 
були споживою для тих тварин». Знов відзначімо антиісторичний ха
рактер викладу. Ф. Меркеншлагер шукає «праформ наших злаків» за 
льодовикової доби і не знаходить їх. «Жодна з праформ наших злаків 
не була складовою частиною давньо-європейського рослинного по
крову», — констатує Ф. Меркеншлагер і робить з цього висновок, що 
людність тієї доби була мисливською. Цей висновок, зрозуміло, мож
на зробити тільки тоді, коли мислити закінченими «безпосередніми 
протилежностями», коли говорити тільки «так — так», «ні — ні», ко
ли не визнавати того, що річ, явище або процес може бути «самим 
собою и в то же время чем-нибудь другим».

Для Ф. Меркеншлагера «хліб» є «хліб» і «хлібороб» є «хлібороб». Він не 
црипускає того, що хліб може бути не тільки хлібом, а разом з тим 
і чимось іншим: «жолудем», «ріпою», «корою».

Після того, як акад. Н. Я. Марр довів, що слово, яке означає «хліб», спочатку 
означало «жолудь»1 2; після того, як з етнографічних джерел ми довід
уємося, що для «патріархального господарства (значною мірою на
турального господарства)», жолудевий хліб, посіви ріпи на випалах, 
хліб з кори зовсім не пережиткові явища, — ми ясно уявимо собі, 
наскільки недіалектичні, антиісторичні абстрактні узагальнення 
Ф. Меркеншлагера. Завдання дослідника полягає зовсім не в тому,

1 A n t h r o p o s .  1934. XXIX, 1-2, с. 71.
2 Н. Я. М а р р ,  Яфетидология в Ленинградском] Государственном] Унив[ерсите]те.

Этапы, 1933, с. 262-263.
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щоб, виходячи з сучасних форм злаків, шукати за доби зледеніння 
«Urformen unseres Getreides», «Kulturpflanzenwildinge», «дички на
ших культурних рослин», як це робить буржуазний дослідник, що 
не припускає «перерывов постепенности». Аджеж палеоетнологіч- 
ний аналіз мови з певністю свідчить про «смену желудей хлебными 
злаками». «Увязка с историею материальной культуры, следова
тельно с хозяйством, снабжает нас возможностями датировать вре
мя и особенно последовательность первичных слов этого порядка; 
так смена жолудей хлебными злаками, как питательного средства, 
находит адекватное отображение в звуковой речи, где соответствен
ные термины представляют одно и то же слово, лишь со сменой 
значений по указанной функции, сначала "жолудя", да и "дуба", 
впоследствии "хлебного злака" и самого "хлеба"»1. «Дуб... дольше 
сохранился на севере, конечно, по традиции от эпохи пребывания 
в странах с дубом, ибо он был источником питания, благодаря сво
им "жолудям»", название которых успело в других местах перейти 
по функции на "хлебные злаки"»1 2.

Знову таки сіяння ріпи, кореняків на лісових випалах, «згарищах» («кулі- 
гах», «ландах», «лядах») передує сіянню вівса, ячменю, жита, пше
ниці тощо3.

1 Н. Я. М а р р , Яфетидология в Ленинградском]. Государственном]. Унив[ерсите]те. 
Этапы, 1933, с. 262-263.

2 Його ж. Значение и роль нацменьшинства в краеведении. Этапы, 1933, с. 240. «Епоху 
анцилус» Гуго Обермаєр характеризує як «епоху сосни». «Тогда как прежняя арктическая 
флора, вместе с полярною ивою, последовала за отступающими льдами, с юга стали про
никать первые деревья — береза, осина и сосна. Последняя была первоначально привязана 
лишь к самым сухим местам и встречалась редко на торфяниковых болотах, но вскоре она 
стала господствующим деревом, образующим высокие леса, тогда как оба остальных дерева 
образовывали подлесок». Г. Обермаер, Доисторический человек, 1913, с. 543. «Епоха літори- 
ни», за Г. Обермаєром, є «епоха дуба». «В конце эпохи анцилуса появляются первые дубы, 
и затем они медленно, в течение ряда веков, постепенно распространяются и вытесняют пре
жние сосновые леса южной части Скандинавского полуострова, вместо которых появляются, 
таким образом, леса, состоящие почти из одних дубов. Дальнейшими переселенцами этой 
эпохи дуба были остролистый клен, ясень, омела и плющ» (0[р ]. c[it]., с. 547).

3 Хемічний склад золи на випалах берези дає 12,5 % калію. «Правда, злаковые рас
тения потребляют из почвы сравнительно небольшое количество калия, и для их роста 
зольное удобрение не имеет большого значения. Зато особенно благоприятно отражается 
присутствие золы на урожайности корнеплодов, поглощающих из почвы большое количе
ство калия, в частности на репе, игравшей до появления картофеля чрезвычайно важную 
роль среди продуктов питания на севере. Репа, как пишет К. Бергштрессер ("Опыт описания 
Олонецк[ой] губ[ернии]" 1838), составляет у крестьян после хлеба и рыбы важнейшую пищу; 
она приготовляется вареною, пареною, печеною, из нее делают род кваса, называемого "реп
ницей". В то время (начало XIX в.) репа сеялась исключительно на "палах" — причем урожаи 
доходили до колоссальных цифр... В отношении репы необходимо еще добавить, что она 
является одним из наиболее северных культурных растений, доходя в виде т. наз. "лядинной 
репы", т. е. разводимой исключительно на "палах", до 69,5 сев[ерной] широты». П. Т р е т ь я - 
к о в ,  Подсечное земледелиеВост[очной] Европы, 1932, с. 11-15.
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Супротивно до цього, за Ф. Меркеншлагером, вся справа сходить до змі
ни клімату, до міграції рослинних видів та людських рас. «З кінцем 
льодовикової доби з'являється хліборобство». «Початок хлібороб
ства історики цього останнього залічують до мезоліту (середня льо
довикова доба). Одночасно з'явилися короткоголові раси. Наявність 
окремих коротких голів доведено вже для пізньої кам'яної доби 
("фурфооз"), але вперше масово виступають вони пізніше (офнето- 
ва печера, вищий шар). Праформи короткоголових рас прийшли 
з Туранських узгір'їв, де знаходять праформи головних видів наших, 
зернових культур і де їх ще і на сьогодні знаходять велике багатство 
типів. Праселяни та празбіжжя виступали там у змінних відношен
нях. В різноманітних варіаціях несучи з собою багато іранських еле
ментів, прийшла через Малу Азію в Европу короткоголова мішана 
праселянська раса і там у процесі, що тривав протягом тисячоліть, 
відокремила іранський елемент від. туранського, гірсько-лісову расу 
від раси властиво селянської. Так утворилися дінарська і альпійська 
раси. Відокремлення сталося за кліматичними та грунтознавчими 
законами, при чому альпійській расі виразно сприяв клімат вну
трішньої країни та біохемія бідних на йод юрських ландшафтів. Вна
слідок появи короткоголових рас з'явилися в Европі: (Einkorn), овес 
(Emmer), полба (Spelz), просо, льон, пшениця, ячмінь»1.

Стаття Ф. Меркеншлагера симптоматична як для розвитку буржуазної іс
торії хліборобства, так і для етапів розвитку расової теорії. Ф. Мер- 
кеншлагер з'єднує ту й ту. Коли для Густава Коссіни і навіть Ганса 
Гюнтера запровадження хліборобства було ще «ступенем розвитку» 
(Stufenentwicklung), то Ф. Меркеншлагер ствердив, що «хліборо
би» — це «раса»1 2. За Густавом Коссіною, «еллербекці» «в процесі по
ступу» запроваджують хліборобство: «мисливська» людність обер
тається в «хліборобську». З погляду Ф. Меркеншлагера такий виклад 
не є «фашистськи» ортодоксальний. Ф. Меркеншлагер воліє «індо- 
германців» лишити одвічно мисливцями. Довгоголова автохтон
на раса Европи — мисливська раса. Мисливство — ознака расової 
приналежності, справа шляхетних, гідна представників «вищої» 
раси. А хліборобство — справа раси «нижчої». В протилежність 
автохтонній довгоголовій расі Европи, короткоголова раса в Европі 
це — зайди, мігранти, «азіати». Короткоголові — «одвічно» хліборо
би. Хліборобство — расова біологічна ознака, ознака «нижчої» расо
вої приналежності. Поява хліборобства в Европі — поява коротко
голової раси, міграція іуранців, праселян, празбіжжя. Хліборобська

1 0 [р ]. c[it]., S. 72.
2 «Nicht Entwicklungstufen», «sondem Rassenunterschied», як каже Карл К і н а с т (див. 

вище с. 54). 265.
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людність «пальових будівель» — це й є короткоголова людність, 
«альпінці»1.

Протилежність мисливства й хліборобства — не протилежність двох сус
пільно-економічних епох у докласовому суспільстві, як це викладає 
цілком чітко і ясно Фр[ідріх] Енгельс у «Походженні родини, при
ватної власності й держави»1 2, а, за расистами, протилежність рас, 
зміна двох етнічних груп, що самостійно й незалежно одна від одної 
зародилися3.

Фінансовий капітал, скинувши з себе демократичний серпанок, оголивши 
свою політику хижака, намагається разом з тим прикрити цю свою 
політику грабування народних мас, переводу пролетаріату в стано
вище раба, відповідними псевдоісторичними хитруваннями намага
ється підвести під неї певну ідеологічну базу. «Скинувши демокра
тичне прикриття, фашисти шукають інших прикриттів...». Фашист
ську ідею «расових каст», «кастового» «етнічного» «розчленування», 
«ієрархії рас» Ф. Меркеншлагер переводить на мову «етнологічно-ар
хеологічних студій з праісторії». Коли буржуазні ідеологи, що визна
вали «ідею розвитку», виходили хай «з ходячої», але все ж таки «ідеї 
еволюції», вважали «мисливство» за «попередній ступінь» розвитку 
проти «хліборобства» і тільки сперечалися, чи «скотарство» переду
вало «хліборобству» чи навпаки, — то Ф. Меркеншлагер вносить фа
шистські «кастові» і «прусько-єгіпетські» корективи в цю схему4.

1923 р. А. Пльотц писав: «В державах, у яких найбільше поширений північ
ний тип, цей тип трапляється частіше у вищих, забезпечених, пану
ючих класах, ніж у нижчих, бідних, отже за соціальними верствами 
наших станів і класів ще вдається чітко розпізнати шари антрополо
гічних елементів»5. Але коли А. Пльотц, цей видатний представник 
расової фашистської теорії, 1923 р. давав тільки часткову формулу: 
«Веі den Bauem, Kleinbiirgem und Proletarien ist dementsprechend der

1 Пор. таксамо в Г. Гюнтера: «In den Pfahlbauten vielfach ostische Schadel». Rassenkunde 
d[es] deutsch[en] V[olks], 1926. S. 265.

2 «Дикість — епоха переважно привласнення готових продуктів природи», де «штуч
ні вироби людини є, головне, допомічними знаряддями такого привласнення», передувала 
«варварству — добі запровадження тваринництва й землеробства, навчання способів збіль
шувати продукування продуктів природи за допомогою людської діяльності». Ф. Э н г е л ь с .  
Происхождение] семьи, [частной собственности и государства]. 1934, с. 35-36.

3 «Смена культур (у буржуазній археології — Б. П.) объясняется сменою этнических 
масс, и потому уже для эпох раннего палеолита пришлось признать приток... "человеческих 
волн"». И. И. М е щ а н и н о в ,  Палеоэтнология [и Homo Sapiens]. 1930, с. 5.

4 Ганс Гюнтер пише про «Неггеп und Knechtenrasse», про «die rassische Verschieden- 
heit der Freien und Unfreien». H. Gunther, Adel und Rasse, 1927, s. 42.

5 A. P l o e t z ,  Sozialanthropologie. Die Kultur der Gegenwart, III, 623 Пор. у Г. Гюнтера: 
«Zwischen Adel und Rasse oder — wo es einen Adel nicht gibt oder nicht mehr gibt — zwischen 
Oberschicht und Rasse bestehen wohl bestimmte Beziehungen in alien Volkem der Erde, weiche 
iiberhaupt eine Schichtung erkennen lassen», Adel und Rasse, s. 9.
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verhaltnismassige Bruchteil des alpinen und mediterranen Typus etwas 
grosser»1, то Ф. Меркеншлагер кладе цю реакційну формулу в осно
ву цілої «культурно-історичної» схеми і твердить, що селяни є не 
«Bruchteil des alpinen Typus», а окрема «альпійська раса». Якщо на
віть «метр» фашистської расової школи Ганс Гюнтер включив «віль
них селян» разом з «шляхетством» (Adel) до складу «північної раси», 
то Ф. Меркеншлагер уже зовсім виключає селянство із складу пів
нічної раси. «Селянство не складова частина тієї самої раси, а цілком 
окрема раса»1 2.

Взагалі Ф. Меркеншлагер продовжує і вивершує фашистську схему «праіс
торії». Приміром, Е. Фішер у своїй «Науці про расу» свого часу твер
див, що «мегалітична людність», «будівники дольменів» — «антро
пологічно» «північна раса»3, Ф. Меркеншлагер відповідно до того, 
протиставляючи високодуховну «мисливську мегалітичну культуру 
узбереж» «інертним», «матеріалістично-практицистичним», «ко
лективістичним» «хліборобам-альпінцям» (туранцям), осельникам 
континенту, пише: «Наприкінці кам'яної доби на узбережжі від пів
ночі повз Африку аж до Палестини розквітла (brannte auf) культура, 
яка, хоч у цих областях хліборобство вже пустило коріння, лишилася 
власне мисливською. У величних кам'яних нагромадженнях прагну
ли ці люди до осмислення життя (nach einer Sinndeutung des Lebens). 
Однак, Центральна Европа більше не відгукувалась. Вона стала тве
резою, розсудливою, практичною. «Пальовий міщанин», прототип 
буржуазності, праселянин з його потягом до секурилізації жив своїм 
вузьким замьсненим життям»4. «...Уздовж узбереж з'явилися великі 
мисливські культури. Центральна Европа більше не відгукується. Ко
роткоголові раси, що принесли хліборобство, були надто практичні, 
надто тверезі, щоб осягнути розум великих кам'яних, мегалітичних 
споруджень»5, і тут же просувається контрреволюційне твердження 
про «азійський», «расовий» «туранський» характер колективізму, що 
ще, мовляв, за «льодовикової доби» не відповідав «європейському ін
дивідуалістичному духові». ...«Проти селянських родинних колекти
вів люди льодовикової доби були індивідуалісти»6.

1 А. Р 1 о е t z , Sozialanthropologie. [Die Kultur der Gegenwart], 1923, c. 597.
2 Hier im Urheimatgebiet waren und blieben bis tief ins Mittelalter hinein die Germanen im 

wesentlichen Bauem, die freien selbstwirtschaftenden Bauem, welche sie schon zu vorgeschicht- 
licher Zeit gewesen waren. Aber — und hier zeigt sich das seelische Wesen der nordischen Rasse — 
diese Bauem waren «Adelsbauem»: Freiheitslust, Ahnenstolz, Herrentum machten ihr Wesen aus». 
H. Gunther, Adel u[nd] Rasse», 1927, s. 22.

3 E. F i s c h e r ,  Rassenlehre. Die Kultur d[er] Gegenwart. 1923, s. 152.
4 0 [p ]. c[it.], s. 72.
5 0 [p ]. c[it.], s. 73.
6 0 [p ].c [it.] ,s .7 2 .
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«Фашистська ідеологія повинна прикрити завісою контори фабрикантів, 
заводчиків, контори біржевих акул» («Известия» 1-V-34), і посилан
ням на структуру Европи льодовикової доби, на кам'яний вік Ф. Мер- 
кеншлагер доводить одвічність класової експлуатації, класового ви
зиску, що в нього іменується «расовою психологією Европи». 

...«Расової психології Европи не можна пізнати, не знаючи структури, 
в якій перебувала Европа наприкінці кам'яної доби1, і ця структура 
була приготована життям культурних рослин1 2. Повторяємо назви: 
Einkorn, Emmer, Spelz, полба, — яку сьогодні ще культивують в аль
пійській області і тільки там, пшениця, ячмінь, льон, просо»3.

Перед лицем економічної кризи, що проходить в обставинах з а г а л ь н о ї  
кризи капіталізму, перед погрозою революційної кризи, що зріє 
й визріває, коли «робітничий клас капіталістичних країн, доведе
ний до одчаю чотирилітньою кризою та безробіттям, стає на путь 
революції» ( Ст а л і н ) ,  буржуазія створює найрізноманітніші, най- 
фантастичніші соціологічні рецепти «виходу з кризи». Ф. Меркен- 
шлагер пропонує щодо «нижчих» рас звести «соціологію» до «бота
ніки», «суспільну політику» до «селекції рослин». Не «соціолог» і не 
«антрополог» повинні займатися «нижчими расами», а «селекціо- 
нер-ботанік». Звичайний поділ на «вищі» і «нижчі» раси вже не за
довольняє новітніх фашистських расистів».

«Rasse, — зазначає Г. Гюнтер, — ist ein Begriff der Naturwissenschaft, auf den 
Menschen angewandt»4. Але якого саме «природознавства»? Саме 
якої даної ділянки природознавчої науки? І Ф. Меркеншлагер дає, 
з погляду фашистської расової науки, юнкерсько-тупий і ретроград
ний, але послідовний у своєму презирстві до робітничого класу та 
селянства висновок: д л я  н и ж ч и х  р а с  — б о т а н і к и  ... «Може 
цікаво буде для істориків культури, коли про динаміку "раси" ска
же слово ботанік, який — і це рішуче слід зауважити — визнає, 
що до об'єктів с п о с т е р е ж е н н я  с е л е к ц і ї  та  к у л ь т у р и  
к у л ь т у р н и х  р о с л и н  н а л е ж и т ь  т а к с а м о  й л ю д и н а ,  
і який тому взагалі не схиляється перед ботанічно-матеріалістич
ним сприйняттям історії. Між людиною й рослиною є взаємовід
ношення»5.

«Людину», а саме «альпінців» трактовано як «об'єкт селекції». Це суіубо- 
реакційне, абсолютно дике твердження могло зародитись тільки

1 «Що людського, надто людського можна спостерігати в людях цього ландшфату, ми 
маємо дуже багато чим завдячувати давнім батькам, пальовим селянам» (0[р ]. c[it.], с 73).

2 Надзвичайне почуття до рослинного життя зробило людей там міцними зберігача- 
ми своєї спадщини, здатними протистояти кризі» (0[р ]. c[it.], с 73).

3 Н. Gunther, R[assenkunde] d[es] d[eutschen] V[olkes]., s. 8.
4 H. Gunther, R[assenkunde] d[es] d[eutschen] V[olkes]., s. 8.
5 0 [p ].c [it.] ,s .7 3 .
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в обставинах одвертої терористичної диктатури фінансового капі
талу, що гниє й конає. Але хоч скільки б у цих реакціонерів було 
презирства до робітничого класа та селянства, їх презирство тільки 
другий бік їх тремтячого жаху перед неминучим повстанням про
летаріату.

Хоч скільки б імперіалізм, цей «паразитический или умирающий капита
лизм», «живущий на счет современного пролетария» ( Ле н і н )  на
магався виправдати свій паразитизм посиланнями на те, що, мовляв, 
це «антропологічно зумовлено, що фабриканти є фабриканти, бан
кіри — банкіри, пролетар — пролетар, — «крах капитализма неиз
бежен»: «Империализм есть умирающий капитализм, переходный 
к социализму»1. «Империализм есть канун социальной революции 
пролетариата»1 2.

Зрозуміло, що Меркеншлагерова «Рання історія хліборобства в світлі пере
дісторичних рухів рас» жодного наукового, жодного пізнавального 
значення не має. «Ідеологія фашизму стоїть ще в яскравішій супер
ечності до дійсності, ніж ідеологія буржуазної демократії, ніж іде
ологія лібералізму» (Известия 1.V-34). Проти праць Леббока, Тей
лора тощо такі фашистсько-реакційні праці, як Ф. Меркеншлагера, 
є великий крок назад.

«Государственно-монополистический капитализм, — писав Ленін, — єсть 
полнейшая материальная подготовка социализма,... есть та сту
пенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и сту
пенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных сту
пеней нет»3, і в іншому місці Ленін писав про імперіалізм: «Импери
ализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность 
эта, — пояснює тов. Ленін, — троякая: империализм есть 1) моно
полистический капитализм; 2) — паразитический или загниваю
щий капитализм; 3) — умирающий капитализм»4. «Империализм 
есть отживающий, но не отживший капитализм, умирающий, но не 
умерший»5.

Ми знаємо: «Империализм есть канун социальной революции пролета
риата» ( Ле н і н ,  Соч., XIX, с. 77). Але те, що є «кануном социаль
ной революции пролетариата», то буржуазія, передчуваючи свою 
загибель як класу, намагається перевести в план біології. Тема 
«Untergang-а» є одна з найпопулярніших тем літератури конаючого 
капіталістичного світу, але німецькі фашистські теоретики-расисти,

1 В. И. Л е н и н , Империализм и раскол социализма. Соч., т. XIX, с. 302.
2 В. И. Л е н и н , Соч. т. XIX с. 77.
3 В. И. Л е н и н , Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Соч. т. XXI с. 187.
4 В. И. Л е н и н, Империализм и раскол социализма. Соч., т. XIX, с. 301.
5 В. И. Л е н и н, Проект изменений [теоретической, политической и некоторых дру

гих частей программы]. Соч., т. XIX, с. 297.
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затушковуючи класові коріння боротьби двох антагоністичних 
класів — буржуазії та пролетаріату, кажуть, про «Entnordung des 
Deutschlands»1 про «das Versiegen des Blutes»1 2. «Змішання» є при
чина «розкладу» і навпаки, «das gleiche Blut» «творить своєрідність 
і сталість»3. Отже, процесу «денордизації» треба протиставити про
цес «нордифікації», — теза, яку, хоч як це не дивно, висунув 1908 р. 
саме Вальтер Ратенау і на яку охоче посилається в своїй книзі «Adel 
und Rasse» Ганс Гюнтер4.

Визнання «Untergang-а des Abendlandes» є вихідний пункт книги Г. Сіменса 
про «Vererbungslehre»5. Як і Гюнтер, Г. Сіменс визнає, що причина 
«занепаду» є «змішання раси». «Справжня причина виродження, 
справжня причина занепаду народів є в остаточному результаті за
вжди das Versagen der Auslese; все інше відступає перед цією най
важливішою причиною»6. ;

Тов. Сталін у своїй доповіді на XVII партз'їзді казав, що в «фашизме гер
манского типа, который неправильно называется национал-социа
лизмом... при самом тщательном рассмотрении невозможно обна
ружить в нем даже атома социализма»7. Та в творах німецьких ра
систів можна виявити багато такого, що відбиває класові прагнення 
юнкерства. В основі всіх «расово-гігієністичних» рецептів Г. Сімен
са лежать виразні реакційно-антидемократичні юнкерські тенден
ції8. Adel — ось гасло. Сіменс, як і Гюнтер, дає виразно юнкерські 
твердження: перше «завдання расової гігієни», за Г. Сіменсом, «за
тримати вимирання соціально вищих кіл»9. Для буржуазно-фа
шистської «Vererbungslehre» характерний той самий «поворот от 
демократии к политической реакции», який відзначається по всій 
лінії для доби імперіалізму.

Якщо буржуазно-демократичне вчення про спадковість клало в основу тезу 
про «спадкування придбаних властивостей», то тепер цю тезу запе
речується. Г. Сіменс висловлюється досить ясно: «Da Eigenschaften 
nicht vererbt werden, so kann naturlich auch von einer "Vererbung er- 
worbener Eigenschaften" gar nicht im Ernst die Rede sein». «Die „Verer
bung erworbener Eigenschaften" die in der Weltanschauung und in den 
politischen, zumal sozial-politischen Ansichten vieler Nichtbiologen

1 H. Gunther, Rassenkunde Europas, s. 192.
2 H. Gunther, 0 [p ]. c[it]., s. 164.
3 H. Gunther, Rassenkunde d[es] deutsch[en] Volkes, 1926, s. 4.
4 H. Gunther, Adel und Rasse, 1927, s. 98.
5 H. W. Siemens, Vererbungslehre. Rassenhygiene und Bevolkerungspolitik, 1930, IV Auf-

l[osung].
6 H. Siemens, 0 [p ]. c[it.], s. 91.
7 И. Сталин, Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б). 1934, с. 11.
8 Н. Siemens, 0 [р ]. c[it.], s. 92,107.
9 Н. Siemens, 0 [р ]. c[it.], s. 106.
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immer noch eine so grosse Rolle spielt, ist also nichts weiter als ein Aus- 
druck volliger Unklarheit in den einfachsten vererbungsbiologischen 
Grundbegriffen»1.

Усувається тезу про «спадковість придбаних властивостей», усувається ідею 
«розвитку» і тим самим зміцнюється метафізично-механістичні еле
менти. Усе сходить до спочатку даної, одвічно незмінної стабільної 
«етнічної маси». Домішка «чужої крові» може її «псувати». Отже 
завдання, «науки про спадковість» та «расово гігієнічні заходи» по
лягає не в тому, щоб «розвивати придбані властивості», «рухатися 
вперед», а в тому, щоб відновити початкову «чистоту крові», відно
вити початкові «гени», «ствердити тотожність крові», «das gleiche 
Blut». Клас, засуджений на загибель, одвертається від прийдешнього 
і в повороті до минулого шукає шляхів для порятунку.

Теза буржуазної антропології і археології про «прарасу» тісно зв'язана з те
зою «про прабатьківщину». «Ізольованість прабатьківщини» була 
умовою створення раси1 2. «Ізольованість», мовляв, стане основою її 
відтворення. Те, що було досі тільки теоретичною тезою буржуаз
ної археології й антропології, тепер здійснюється в державній по
літичній практиці фашизму. «Urheimat» як «Isolationsgebiet» [—] це 
політична теза про «автаркію», перенесена в «праісторію». Оскіль
ки заперечується «Vererbung erworbenen Eigenschaften», оскільки 
заперечується ідея «розвитку» «Stufenentwicklung», оскільки ви
значається стабільна самототожність етносу, а його буття сходить 
до зумовленого «першим поштовхом» лінійного механічного руху 
в часі й просторі, то найважливіше «політично-державне» завдання 
є: в такий спосіб створивши умови ізольованості для раси, відновити 
«початкову расу».

Підпорядковуючи історію біології, трактуючи антропологію виключно як 
природничу науку і підпорядковуючи їй соціальні явища, намага
ючись протиставити «перерывам непрерывности» «тотожну безпе
рервність», фашистські антропологи знаходять прагерманців («пів
нічну расу») за «доби ориньяка».

«Ще за часів неандертальської людини, або близько після того, в відтинку 
часу раннього дилювію, що його археологи звуть ориньякською до
бою, з'являється в Европі, — прийшовши з північного сходу чи сходу

1 Н. Siemens, 0 [р ]. c[it.], s. 63-64.
2 Auslese und Ausmerzen in der langere Zeitraume dauemden Abschliessung (Isolation) 

einer bestimmten Umwelt werden am meisten zur Entstehung der erbgleichen Menschengruppen 
beigetragen haben, die man als Rassen bezeichnet.

Auf Grund einier solchen Erklarung hat Bryn versucht, die Entstehung der heutigen Ras
sen im Zusammenhang mit den erdgeschichtlichen (geologischen) Verhaltnissen seit der Тегйдагеії 
zu erklaren und die Abschliessungsgebiete (Isolationsgebiete) zu finden, in denen es zur Entste
hung von Rassen kam. H. Gunther, R[assenkunde] d[es] d[eutschen] V[olkes], 1926. S. 250.
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чи нарешті, з Азії, — нова раса, ориньякська, лесова людина, за дея
кими дослідниками прототип західної раси, за іншими — прототип 
північної, або ж спільний прототип і північної, і західної рас»1. Хоч 
ориньякську людину буржуазні вчені визначають за прототип і пів
нічної, і західної раси, однак Г. Гюнтер обстоює, що в ориньякських 
праформах більше було все таки північного, ніж західного. «Розгля
даючи череп ориньякської раси, я діставав вражіння, що череп цієї 
раси стоїть ближче до північного, ніж до західного, а далі таксамо, 
що ориньякський череп ближчий до північного, ніж череп кромані- 
онської раси»1 2. Однак, як основну приймається тезу, що «sich aus der 
Cro-Magnon-Rasse die nordische Rasse herausgebildet habe»3. «Через 
добір, через виплекування в ході довгого протягу часу від давнішого 
до пізнішого кам'яного віку з кроманіонської раси витворилася раса 
північна»4.

«Північна раса» є справжня «прараса» людства. Е. Фішер каже про по
яву «in Jungpalaolithikum» сучасного «Homo sapiens», «seine erste 
Auspragungsform» — «Lossmensh», «Aurignac Rasse»5. «З усіх при
пущень за найкраще обгрунтоване» Е. Фішер вважає те, що «з кро
маніонської раси виникла північна мегалітична людність, будівники 
дольменів Скандінавії, Данії тощо, тобто антропологічно північна 
раса»6.

Рехе вважає, що «північна раса» розвинулася з «ориньякської» або «спорід
неної досі невідомої форми», і припускає таксамо, що «до створення 
раси» ... причетна також і кров homo priscus (кроманіона)7. Щодо 
цього останнього, то Рехе вважає відношення кроманіонської раси 
до інших «ще нез'ясованим». «Багато хто приймає, що ця раса

1 Н. Gunther, R[assenkunde] d[es] d[eutschen] V[olkes], 1926. s. S. 254.
2 H. Gunther, o[p.] c[it.], s. 255.
3 H. Gunther, o[p.] c[it.], s. 256.
4 H. Gunther, o[p.] c[it.], s. 258.
5 E. Fischer, Rassenlehre. [Die Kultur der Gegenwart. 1923], s. 155. Ob dabei iiber diese 

Cro-Magnon-Rasse hiniiber oder ausser ihr an der Bildung der nordischen Rasse die Neandertalart 
beteiligt war, bleibt dahingestellt.

Damach ware die nordische Rasse durch Umbildung jener spatpalaolithischen (spatest- 
diluvialen) Rasse im Norden entstanden, jeweils zugleich mit dem Eisfreiwerden des Landes an 
jetzt bewohnbar werdenden Stellen; hier hatte sich die nordische Rasse gebildet und ausgebreitet, 
in dieser Zeit wohl auch ihre typischen Eigenschaften erlangt. Da wurde also z. B. das extrem  
breite Gesicht des Cro-Magnon-Menschen schmal u. lang, da entstand die Blondheit usw. Fischer, 
Rassenlehre. [Die Kultur der Gegenwart.] 1923, s. 157.

6 E. Fischer, Rassenlehre. [Die Kultur der Gegenwart.], 1923, s. 157. Відмінно від цих спроб 
«націоналізації», «етнічного» визначення кроманіону, див.: «Смена неандертала кроманио- 
ном устанавливается... повсеместно, а вовсе не в одном каком-либо районе, и притом в раз
личных местах в разные времена». И. И. М е щ а н и н о в ,  Палеоэтнология [и Homo Sapiens]. 
1930, с. 6.

7 Eberts Reallex[ikon]., В. V. S. 367.
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виникла з ориньякської і що вона розвинулася в пізніші європейські 
раси, в homo europaeus та homo mediterraneus». Це твердження при
ймає й Рехе12.

VI
Коли буржуазні вчені в основу антропології кладуть «форму черепа», 

«зріст», «колір волосся», заперечуючи розвиток і трактуючи расу як 
стабільну «масу»3, що лишається завжди незмінною, то Маркс і Ен
гельс розглядають процес антропогенеза, не відриваючи його від 
процесу виникнення й розвитку виробництва. «Людей можна від
різняти від тварин з свідомості, релігії, взагалі з чого завгодно. Сами 
вони починають відрізняти себе від тварин, тільки но починають 
продукувати потрібні для життя засоби — крок, зумовлений їх ті
лесним життям»4. «Першим історичним актом цих індивідів, яким 
вони відокремлюються від тварин, є не те, що вони мислять, а те, що 
вони починають продукувати засоби для свого існування»5.

«В чому ж ми знову знаходимо характерну ознаку людства, яка відрізняє 
його від стадії мавп? У праці». «Праця створила саму людину» — ось 
основна теза марксоленінської науки в питаннях антропогенези, як 1 2 3 4 5

1 0[р ]. c[it.], s. 375.
2 Варті уваги рецензії Stan[islawa] Klimeka на Гюнтерові: «Rassenkunde d[es] Deut- 

sch[en] Volkes» (1930) та «Rassenkunde Europas» (1930), вміщені в час[описі] «Lud», 1930. IX, 
t. XXIX, c. 138-143 та 151-152, для характеристики відносин польських і німецьких расистів: 
«W calosci ksi^ska jak zreszt^. wszystkie dziela Giinthera, jest nadzwyczaj interesujcica і ze wszech 
miar godna lektury» (c. 153).

3 Важнейший вопрос — вопрос о господствовавшей до сего времени в антропологии 
трактовке «расы» как извечной, неизменной, статичной категории. Следует сразу же сказать, 
что современное состояние антропологических знаний стихийно подводит к отрицатель
ному разрешению этого вопроса даже передовых представителей буржуазной науки. Эта 
мысль совершенно ясно выражена, например в следующих высказываниях известного антро
полога Т. Вейденрейха. «Обычно думают, что расовые признаки возникали и существовали 
когда-то в чистом виде у большей или меньшей части человечества. Этим самым образование 
их отодвинется очень далеко вглубь времени, а современное распределение рассматривается 
как результат длительных и взаимных помесей между различными человеческими расами. 
Эти помеси обуславливаются постепенными передвижениями рас... Ископаемые костные 
остатки человека свидетельствуют, несмотря на их общий тип, о далеко идущей дифферен
циации форм. Правда, мы не можем утверждать, нужно ли рассматривать эти формы как 
конституциональные типы или как расовые. Однако на основании всех этих соображений 
можно думать, что " ч и с т ы х "  р а с  в о о б щ е  не  м о г л о  б ы т ь » .  (Раса и строение те
ла, 1929, с. 225). «Можно быть уверенным, что человечество в этом отношении никогда не 
отличалось от современного, что расы все время находились в постоянном развитии и что со
прикосновение и смешение одних групп с другими создавало новые вариации и варианты... 
Таким образом приходится отрицать постоянство рас и возможность резкого разграничения 
одной расы от другой внутри населения» (0[р ]. c[it.]). Г. И. Петров, П. Я. Марр и проблема ра
согенеза. Проблемы] истории материальной культуры, Г[осударственная] А[кадемия] И[с- 
тории] М[атериальной] К[улыуры], 1933, № 5-6 , с. 42.

4 А р х и в  М а р к с а  и Э н г е л ь с а ,  Фейербах, 1925, т. I, сс. 214-215.
5 Там само.
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її висловлює Фр[ідрих] Енгельс у своїй розвідці «Роль труда в очело
вечении обезьяны».

Не «череп», не «форма черепа», не «колір волосся», а «рука», «розвиток 
руки». «Розвиток специфічних функцій руки означає появу знаряд
дя, а знаряддя означає специфічно людську діяльність, що перетво
рює вплив людини на природу — виробництво»1.

Виробництво випадає з уваги буржуазної антропології. Вона нічого не 
каже про працю, про суспільні відносини виробництва, але упер
то твердить про «форми черепа», «кров», «колір волосся», при чому 
«особливості копальної людини доби палеоліту» безпосередньо 
пов'язуються з сучасними расовими типами.

Карл Шухгардт у своїй «Alteuropa», характеризуючи етапи розвитку бур
жуазної антропології, називає три імени — Вірхов, Шліц, Гюнтер1 2. 
Р. Вірхов, як це підкреслює К. Шухгардт, відмовлявся за давніми 
черепами та сучасною людністю відтворювати давні «Volkerverhalt- 
nisse, Volkerbeziehungen und Volkerbewegungen in Europa»; щождо 
Шліца (1915), то цей останній відповідно до форми черепів вико
пуваної людини «кам'яної доби» звів їх до «головних культурних 
кіл»: «північного» «тюрінгенського» та «стрічко керамічного» (band- 
keramischen). І як останнє слово науки, що діє як «Offenbarung», 
Карл Шухгардт прокламує антропологічні праці Ганса Гюнтера. 
«Цей надзвичайний (erstaunliche) поступ від Вірхова до Шліца і від 
Шліца до Гюнтера пояснюється власне поширенням і зміцненням 
розроблення за останній час археологічної основи»3.

Але, що це за розпливчастий Шухгардтів «останній час», ми знаємо, це — 
доба імперіалізму. Знаємо таксамо і те, в чому сенс цих етапів посту
пу від «Вірхова до Шліца» та від «Шліца до Гюнтера». Р. Вірхов ще 
«ліберал»; він ще припускає скепсис, він ще до певної міри вважає на 
факти, на конкретний матеріал. Але Карл Шухгардт переоцінив цей 
«лібералізм» Р. Вірхова. Хоч Р. Вірхов належить ще передімперіаліс- 
тичній добі, перед Шліцем та Гюнтером, але його лібералізм знахо
дить собі «корективи» в його націоналізмі і, нарешті, від Р. Вірхова 
не так вже далеко до Г. Гюнтера. Зазначаючи, приміром, що Поме
ранія ще за кам'яної доби була заселена, і визначаючи, що «ми щ е 
не м а є м о  н і ч о г о ,  що  з п е в н і с т ю  д о з в о л я л о  б с к а 
з а т и ,  до  я к о ї  н а ц і ї  н а л е ж а л а  ця  л юд ні с т ь » , Р . В і рх о в  
тут же, спростовуючи себе самого, стверджує те, що тільки-но запе
речив. Він пише: «Однак, ми можемо це доповнити, оскільки в усіх 
пам'ятках з того боку Вісли аж до того боку Ельби ми знаходимо

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Старое введение к «Диалектике природы», с. 176. Архив Маркса 
и Энгельса, 1925, II, с. 170.

2 С. S c h u c h h a r d t ,  Alteuropa, 1926, S. 280.
3 С. S c h u c h h a r d t ,  Alteuropa, 1926, S. 280.

Расова теорія на послугах германського фашизму 505



довгоголові черепи, які в великій масі подібні до пізніших герман
ських черепів. Якщо звідціля не може з певністю випливати, що це 
черепи германської людності, то певно, що це були люди того само
го праплемени, чи назвемо ми їх кельтами, чи германцями, чи якось 
інакше. Цього ми не можемо вирішити, але ми можемо сказати, що 
це були арійці. Арійці сиділи тут уже за кам'яної доби»1. Типовий 
ліберал. Типові «оговорочки». «Нельзя не признаться, но нельзя и не 
сознаться». Він згоджується і не згоджується одночасно. Він протес
тує, щоб зараз же піти на поступки. Звернімо уваїу, приміром, на 
те, що пише Р. Вірхов з приводу черепів з Lenguel-ю. З тими сами
ми спростованнями й застереженнями, він, нарешті, тут, як і в на
веденому прикладі, стверджує те, з негацїї чого починає. «Хотіти 
визначити належність їх (черепів з Ленгейля) за таких далеких часів 
однієї із сучасних народностей було б зухвалістю (vermessen). Од
нак, — і дальшим викладом Р. Вірхов зводить нанівець це відмовлен
ня, — можна сказати, що жодна арійська народність не відтворювала 
вродливіших форм та що з усіх існуючих племен тільки північні до
зволяють визнати ближчу спорідненість». «Можна легко прийти до 
того, що приписати їй арійське походження або, навпаки, побачити 
в ній одно з праплемін, з якого походять арійці. Високому ступневі 
культури, про який свідчить кераміка та явно велике поширення 
торговельних зносин, що, здається, досягали до Чорного моря, ба 
навіть до Індійського океану, відповідає гармонійний і культурний 
характер структури їх кісток»1 2.

Різниця між Р. Вірховим та Г. Гюнтером, безперечно, є, але вона не дуже ве
лика. Те, що перший стверджував з застереженням, фашист Г. Гюн
тер висловлює вже без ніяких застережень.

Д е н і к е р  (Les races de ГЕигоре) ще 1898-1899 p.p. нараховував в Евро- 
пі шість головних рас (races principales) і чотири побічних (races 
secondaires). Ріплей (The races of Europe, 1899) налічував три раси, 
Ганс Гюнтер п'ять: «північну», «західну», «динарську», «східну» та 
«східно-балтійську»3. Е. Фішер називає північну расу, Середземну, 
динарську, альпійську4. У Рехе ми знаходимо таксамо і «північну 
людину», і «альпінця», і «динарця» тощо5. З тими чи тими відмі
нами всі антропологи повторюють Г. Гюнтера. Висновки Гюнте
ра, переказуючи їх, кладе в основу своїх археологічних концепцій

1 R. Wirchow, [Des] Korres[pondenz-]blat[t der deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie, 
Ethnologie und Urgeschichte]. 1886, c. 77. Цит. за M. Much-ом, о. с, S. 335.

2 R. W і г с h о w , Eine Exkursion nach Lenguel. Zeitschrift fiir Ethnologie, 1890, s. 103,116.
3 H. G u n t h e r ,  R[assenkunde] d[es] d[eutschen] V[olkes], s. 24-25; його ж, Rassenkunde 

Europas, s. 89-91.
4 E. F i s c h e r ,  Rassenlehre. [Die Kultur der Gegenwart. 1923], s. 150-152.
5 R e c h e , Eberts RealJex[ikon], B. Y, S. 363-367.
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Карл Шухгардт1. Фашистські антропологи й археологи складають 
спільний фронт.

Г. Гюнтер п'ять нарахованих ним рас поділяє на дві групи, що протисто
ять одна одній. « Т в о р ч і  р а с и »  протистоять « н е т в о р ч и м » ,  
«вищі» — «нижчим». До «творчих рас» Ганс Гюнтер залічує «за
хідну» й «північну», всі інші до «нетворчих». «Східна раса, — пише 
Ганс Гюнтер, — є «еіпе eigentlich stillose Rasse», «еіпе unschopferische 
Menschenart», «нетворчий людський рід»1 2. Північній «германській» 
расі, навпаки, властиві «велика розумність, творча й розумова об
дарованість, велика діловитість, воля, свідомість мети: це типова 
"активна" раса». «Більше здатності до панування, як до підлеглос
ті», — викладає Рехе за Гюнтером. «Північна раса — білява, вели
ка, довгоголова», — каже Е. Фішер. «Духовні властивості північної 
раси — велика ділова сила та прагнення до діяльності, чиста фан
тазія і велика розумність, а таксамо передбачливість, організатор
ський талант та мистецька обдарованість; з другого боку — великий 
індивідуалізм»3. ..

У протилежність «північній людині» «альпінець (за Гюнтером) лагідний, 
покірний, легітимістичний, цілком осілий та інертний», «приро
джений матеріаліст, міщанин, пацифіст» (Гюнтер), «творчої сили 
бракує» (Reche, о[р]. c[it].). «Динарській расі» таксамо бракує «влас
ної творчої сили та організаторських талантів». Те саме повторює 
і Е. Фішер4. 1 «Reallexikon» Еберта пропагує ці шовіністичні реакцій
ні абсолютно ненаукові і безпідставні характеристики як найвище 
досягнення «науки»5.

«Організувати» й «панувати» покликана «північна раса». І «антрополог» 
Ганс Гюнтер твердить те, що стало в Розенберга офіційною тезою 
фашистської інтервенціоністської доктрини: «Der nordische Mensch 
ist ja zugleich am meisten kriegerisch veranlagt und drangt sich am 
ehesten in den Kampf»6.

1 C. S c h u c h a r d t ,  Alteuropa, 1926, s. 280. dd.
2 H. G u n t h e r ,  Rassenkunde d[es] deutsch[en] Volkes, s. 262. «Східно-Балтійські наро

ди малотворчі». Rassenkunde Europas, s. 100.
3 E. F i s c h e r ,  Rassenlehre. [Die Kultur der Gegenwart. 1923], s. 150.
4 E. F i s c h e r ,  Rassenlehre. [Die Kultur der Gegenwart. 1923], s. 151.
5 R e c h e в Eberts Reallex[ikon], V, 364.
6 H. G u n t h e r ,  Rassenkunde Europas, 1926, s. 202 «Школа используется для фашист

ской и шовинистической агитации путем фальсификации истории и предистории. Ярким 
образцом фабрикации шовинистической идеологии является изданная в сентябре 1933 г. 
инструкция министра внутренних дел Фрика относительно учебников истории». Інструкція 
цілком повторює Ганса Гюнтера. «Инструкция говорит: "уже во времена доисторические 
можно установить, что культура является продуктом расы"». «История Европы является 
результатом деятельности народов северной расы». «Инструкция утверждает, что Ближняя 
Азия, Сев[ерная] Африка, Греция, Италия и целый ряд стран (Испания, Франция, Англия),
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Рішучу відсіч, яскраву відповідь цим «антропологам», цим фашистсько-лі
тературним політикам у Берлині з їх інтервенціоністськими зазіхан
нями на країну Рад дав тов. Сталін.

«Третьи думают, что войну должна организовать "высшая раса", скажем, 
германская "раса", против "низшей расы", прежде всего — против 
славян, что только такая война может дать выход из положения, 
так как "высшая раса" призвана оплодотворять "низшую" и вла
ствовать над ней. Допустим, что эту странную теорию, которая 
так же далека от науки, как небо от земли, — допустим, что эту 
странную теорию перевели на практику. Что из этого может полу
читься? Известно, что старый Рим точно так же смотрел на пред
ков нынешних германцев и французов, как смотрят теперь пред
ставители "высшей расы" на славянские племена. Известно, что 
старый Рим третировал их "низшей расой", "варварами", призван
ными быть в вечном подчинении "высшей расе", "великому Риму", 
причем, — между нами будь сказано, — старый Рим имел для 
этого некоторое основание, чего нельзя сказать о представителях 
нынешней "высшей расы". А что из этого вышло? Вышло то, что 
неримляне, т. е. все "варвары" объединились против общего вра
га и с громом опрокинули Рим. Спрашивается: где гарантия, что 
претензии представителей нынешней "высшей расы" не приведут 
к тем же плачевным результатам? Где гарантия, что фашистско- 
литературным политикам в Берлине посчастливится больше, чем 
старым и испытанным завоевателям в Риме? Не вернее ли будет 
предположить обратное?».

Війна проти СРСР, «эта война будет самой опасной для буржуазии вой
ной. Она будет самой опасной не только потому, что народы СССР 
будуть драться на смерть за завоевания революции. Она будет са
мой опасной для буржуазии еще потому, что война будет проис
ходить не только на фронтах, но и в тылу у противника. Буржуазия 
может не сомневаться, что многочисленные друзья рабочего класса 
СССР в Европе и Азии постараются ударить в тыл своим угнетате
лям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего 
класса всех стран. И пусть не пеняют на нас господа буржуа, если 
они на другой день после такой войны не досчитаются некоторых 
близких им правительств, ныне благополучно царствующих "ми
лостью божией"»* 1.

обязаны своей культурой северогерманской расе, которая владела этими странами в пред- 
исторические времена и в древний период истории». «Фальсифицируя историю, пичкая 
молодежь выдумками о "превосходстве северогерманской расы", германские фашисты вне
дряют в умы молодежи идеи империалистической и колониальной политики». Є. Лившиц, 
Фашизм и школа в Германии. Просвещение национальностей, 1934, в. И, с. 89-90.

1 И. Сталин, Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б), с. 12-13.
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З історії житла 
на Україні
(Проти буржуазних теорій у дослідженні житла)

І
ОБОРА -  ГОРОДИЩ Е -  АГУЛ -  ХОТОН -  КРААЛЬ 

1928 р. в «Трудах Секции теории и методологии Института археологии 
и искусства» (М., вип. II) з'явилася стаття С. В. К і с е л ь о в а  («Посе
ление. Социологический очерк»), де він ставить, між іншим, питан
ня про овальні або ж півкруглі городища, оточені або ров.ом, або 
ровом з валом, часів так званої, за автором, «палеометалічної доби». 
Він спиняється головне на городищах Австрії та Німеччини, зокре
ма на городищі Mayen у Західній Німеччині. Скільки це може стосу
ватися й питання про деякі городища тієї самої доби на Україні, ми 
розглянемо думки С. В. К і с е л ь о в а .  Він пише: «Особенно типич
ное городище Mayen в Западной Германии было окружено овалом 
рвя и палисада общей длиной до 1 200 метров, сзади которых, от
ступая на 25 метров, шел новый частокол из толстых бревен... Про
странства между первой, и второй линией укреплений в большин
стве случаев заполнены остатками экскрементов скота»1.

В російській та західноєвропейській буржуазній історичній науці панува
ла традиційна думка, ніби городища — це зміцнені громадські 
селища. Так, у книзі «Меряне и их быт» У в а р о в  свого часу пи
сав: «Городища служили укрепленными местами для самих жи
лищ обитателей»1 2. Цю саму думку поклав в основу своєї розвідки

1 С. В. К и с е л е в ,  Поселение. Социологический очерк. Труды [Секции теории и ме
тодологии Института археологии и искусства], 1928, в. И. Про городище Майен В. Б р е м е р 
в Ебертовому Reallexikon der Vorgeschichte пише: «Еіп ovaler Sohlgraben umgibt die BurgfUche, 
die einen Dm. von 220 X ca 360 m. hat. Die Br. des Grabens schwankt auf' der Sohle zwischen 1,4 
und 3,4 m, wahrend der obere Rand 3,5-6,3 m br. ist. Auch die T. ist sehr verschieden (1,2-2,6  
m). Er ist von einer Reihe von dammartigen Tordurchgangen unterbrochen, die 5-10 m br. sind. 
Deren sind 11 von Lehner festgestellt worden. Die aus dem Graben gehobene Erde wurde beider- 
seits des Grabens wallartig aufgehauft. Innerhalb des Grabens wurde die Festung noch von einem 
Palisadenzaun geschiitzt, dessen Reste in einer durchschnittlichen Entfemung von 25 m hinter 
dem Graben als 0.6-1,3 m br. Grabchen mit senkrechten Wanden zutage kamen. Sowohl in den 
Durchlassen des Grabens, als auch in den Toren der Palisade zeigten sich Reste von Verrammelun- 
gen durch senkrecht eingerammte und horizontale Balken». W. В r e m e r , Mayen. Reallexikon der 
Vorgeschichte. [Herausgegeben] v[on].Max.Ebert. S. 71-72. Пор. «Diese Landsiedlungen sind stets 
durch Sohlgraben und Palisadenzaun geschiitzt und liegen in beherrschender, leicht zu verteidi- 
gender Lage» (Michelsberger Typus; 1927, VIII, S. 184).

2 Г. У в а р о в ,  о[р]. cit, c. 94.
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й Д . С а м о к в а с о в  — «Северянская земля и северяне по городищам 
и могилам» (М., 1908). «Эти памятники, — писав Д. Самоквасов, — 
представляют собою остатки древних городов, в смысле укреплен
ных общественных поселений»1. С. В. К і с е л ь о в  заперечує, що го
родища такого типу є зміцнені г р о м а д с ь к і  селища. «Явное несо
ответствие площадей городищ с открытыми в них следами постоян
ных помещений и существования наряду с ними открытых деревень, 
а также только что отмеченные своеобразия конструкции заставля
ют видеть в палеометаллических «замках» не просто укрепленные 
общинные поселки». На думку С. В. К і с е л ь о в а ,  що в даному разі 
приєднується до Г. Л е н е р а , зазначені городища — це є не укрі
плені постійні громадські селища, а тільки тимчасові громадські 
refugia — дитинці для відкритих околишніх незміцнених громад
ських селищ. «Мы присоединяемся, — пише він, — в этом случае 
к Г. Ленеру, видящему в большинстве из них детинцы, refugia, куда 
спасается в случае опасности население окрестных неукрепленных 
поселков» (Praehist[orische] Zeit[schrift], В. II, 1, сс. 1-23).

Думка, що такі городища не є постійні селища сільських громад, а тільки 
тимчасові refugia для околишніх громадських селищ, — така думка 
щодо городищ на Україні не нова. Так, принаймні, свого часу проф. 
В. Є. Д а н и л е в и ч  з приводу овального Донецького городища, 
розташованого на березі р. Уда, з діаметром 25 сажнів, писав: «Как 
самою природою, так и искусственно, городище укреплено доста
точно сильно. Но малые размеры его показывают, что оно могло 
служить только временным убежищем для жителей прилегавшего 
к нему поселения»1 2.

Свою думку, що зміцнені городища, розташовані поруч відкритих незміц
нених селищ, є громадські, навмисне околишніми громадами по
будовані дитинці, С. В. К і с е л ь о в  доводить, висуваючи такі для 
цього факти і такі тлумачення цих фактів: «В городище постоянное 
население не превышало по количеству норму обычного поселка 
и поэтому оставило лишь единичные жилые помещения. Многочис
ленные ворота были необходимы для скорейшего пропуска бегле
цов, которые, укрывая свои семьи в центре и оставляя скот между

1 0[р ]. c[it]., с. 11. Як гадає Д. С а м о к в а с о в ,  городища — це перші селища; перші 
селища, за Д. С а м о к в а с о в и м ,  це не «дворы», як пишуть К о с т о м а р о в  і К л ю ч е в -  
с ь к и й ,  а саме городища. «Факты истории поселений оседлых народов Греции, Италии, 
Иберии, Галлии, Британии, Германии, Ливонии и других древних государств доказывают, 
что общежитие всех древних оседлых народов, подобно общежитию племен русских славян, 
начиналось группою скученных изб, обведенных общим для них укреплением, т. е. городом 
в древнем смысле этого слова, — общиною, а не хутором и семьею» (о[р]. c[it]., с. 58).

2 В. Е. Д а н и л е в и ч ,  Донецкое и Хорошевское городища, Труды Харьк[овского] 
предварительного] ком[итета] по устройству] XII Археологического] съезда. Сб[орник] 
Х[арьковского] и[сторико]-ф[илолоческого] о[бщест]ва, т. 13, X., 1902, с. 247.
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первой и второй линией палисада, обороняли внешний вал. Оправ
дание такого решения можно видеть и в несоответствии количеству 
постоянного населения массивности и обширности оборонительных 
сооружений, для возведения которых, при сравнительно низком раз
витии орудий труда, требовалась кооперация весьма значительного 
количества рабочих рук. Так, два рва Урмитского укрепления при 
8-ми метрах ширины и 2-х глубины имели общее протяжение свыше 
3 500 метров. Совершенно очевидно, что не руками немногочислен
ных обитателей нескольких обнаруженных здесь землянок было пе
рерыто и перебросано более 60 000 куб. метров земли и воздвигнуты 
прочные бревенчатые башни и палисады»1.

Помилка С. В. К і с е л ь о в а  в тому, що він у своему соціологічному нарисі, 
обмежившись суто буржуазною «археологічною» характеристикою 
городищ як «городищ палеометалічної доби», не взяв на уваїу сус
пільних відносин доби, визначеної за соціально-економічною озна
кою. Якби він підійшов до питання з погляду суспільних відносин 
даної доби, якби він сполучив археологічні матеріали з стадіально 
однозначними етнографічними, він не зробив би наведених вище 
висновків.

Беручи за вихідний пункт нашого досліду археологічні матеріали щодо го
родищ, зібрані в статті С. В. К і с е л ь о в а ,  ми повинні звернути ува
їу як на основний і вирішальний момент на те, що просторінь між 
двома валами в цих городищах заповнена гноєм стад. Для аналізу 
суспільних відносин виробництва цей факт має велике значення: 
аджеж ці городища — городища людності, що займається скотар
ством, що має стада, що будує не просто зміцнені городища, а укрі
плені городища-обори, городища як загони й загони як городища.

ЦХ  ІНС ЦЗІ
х к  х к  х к  х к

Звернімося до етнографічних матеріалів, а саме — до тих, що можуть ілю
струвати нам суспільні відносини виробництва в скотарів, в яких 
збереглися ще залишки родового ладу, залишки родинних громад, 
великих патріархальних родин. Поставимо питання, до розв'язання 
якого підійдемо на підставі етнографічного матеріалу: що уявляють 
собою селища великих патріархальних, заснованих на батьківському 
праві, родин, яких голови є власники стад?

Р а д л о в про козацько-киргизький аіул скотарів-степовиків Середньої Азії 
писав: «Потрібного для кочовиків основою соціального об'єднан
ня є природна приналежність до одної родини. Члени родини, 
що перебували в кревному зв'язку, були міцно зв'язані спільними

1 С  В. К и с е л  е в ,  о[р]. c[it]v сс. 4Ф-45.
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інтересами через спільну неподільну власність, яка при невеликих 
стадах є неодмінна умова існування; до них приєднувалися дальші 
родичі та близькі родини, зв'язані з ними іншими (некревними) від
носинами; так виникало найдрібніше соціальне об'єднання — аул 
(ця н а з в а  аул  в и н и к л а  в і д с л о в а  " а г у л " ,  щ о ;  в л а с н е ,  
о з н а ч а є  " з а г о р о д у " ,  " о г о р о ж у " ) » 1.

Отже слово «аіул», «ал», «аіл» у киргизів та казаків означає одночасно дану 
громаду, що грунтується на кревності своїх членів, дану садибу-сели- 
ще цієї громади та огорожу, загін, обору, стадо — є спільна власність 
даної кревної групи. Для певної стадії суспільного розвитку ми зна
ходимо об'єднання трьох моментів — родового, виробничого й се
лищно-територіального, кревної громади, садиби-селища та огоро- 
жі-обори.

У калмиків селище-обора, дворище-обора даної кревної групи зветься 
« х о т о н о м » 1 2. Щодо внутрішніх відносин, то «хотон» означатиме 
разом з тим панування в середині хотона-аіула родової власності на 
стада й продукти скотарства, комуністичне хатнє господарство і вла
ду родового старшини.

Н е б о л ь с і н  про калмиків пише: «Калмыки принесли к нам из-за Ал
тая то же устройство, какое имели и все монголы. Устройство это 
было основано на началах патриархального родового их быта. За
родышем, основанием рода был «хотон». Хотоном называется купа 
близких родственных семей, сообща, нераздельно живущих в дан
ной местности. Эту купу родственников составляли прадед, дед 
и отец с сыновьями и внуками; правителем хотона был глава семей
ства, «ага», старец, старейшина, ныне старшина; у ногаев и киргизов 
этому званию соответствует "аксакал", "белая борода"»3.

Житла скотарів, членів даної кревної громади, окремі парцелярні жит
ла кожної шлюбної пари, розташовуються «колом», створюю
чи таким чином замкнену обору для худоби. «Кибитки, — пише

1 W. R a d l o f f ,  Aus Sibirien: [lose Blatter aus dem Tagebuche eines reisenden Linguisten. 
Leipzig: T. O. Weigel, 1884.], В. 1, S. 513. Пор. H. К u n о w , Allgemeine Wirtschaftsgeschichte [des 
Mittelalters und der Neuzeit], В. 1,1926, S. 526. В . Р а д л о в ,  Оп[ыт] слов[аря] т[юркских] нар[е- 
чий], т. I.

2 «Калмыцкая семья лишь в исключительных случаях отожествляется с отдельною 
кибиткою, обыкновенно же ее составляют несколько кибиток, стоящих в разных степенях 
родственного старшинства» (=genealogiae — В. Я.). «Семейно-родственное начало составляет 
главное основание для группировки кибиток в хотон, а родственный хотон можно назвать 
первым и основным видом хотона, хотя в чистом виде эту форму теперь можно редко на
блюдать». «Отдельная калмыцкая кибитка никогда не стоит особняком, за исключением 
единичных случаев... Вообще же кибитки калмыков соединяются в группы, или хотоны». 
Ир[одион] Ж и т е ц к и й ,  Очерки быта астраханских калмыков: [этнографическия наблюде
ния 1884-1886 гг.], М., 1893, с. 34.

3 П . Н е б о л ь с и н ,  Очерки быта калмыков [Хошутовскаго улуса], СПБ, 1852, с. 7.

512



П. Н е б о л ь с і н ,  — расставляются так, что образуют более или ме
нее правильный круг». «Расстояния между кибитками заставляют
ся плетневым забором, вроде кибиточного терме (решітки — В. Л.), 
только тоньше и выше; с одной стороны забора приделываются 
двери. В зимнее время забор с наветренной стороны обвешивается 
войлоками. Обширный двор, образуемый таким образом, служит 
загоном для верблюдов, для рогатого скота и для баранов. Этот-то 
забор и кибитки со всем, в них заключающимся, и есть именно то, 
что калмыки называют хотоном»1.

Перед нами типова садиба-селище, дворище-загін великої родинної грома
ди, як певного виробничо-родового об'єднання; таке селище є кру
гле «селище-обора»1 2 З, захищене тином від нападу грабіжників («ба- 
рантачів») та хижих звірів. Отже огорожа для худоби є разом з тим 
і огорожа, захист проти грабіжників. За голову даного родового се
лища, в якому як стадо, так і продукти скотарства є спільна власність 
цілої громади, є «аксакал», «біла борода», старшина, голова даної 
родини.

Якщо ми звернемося до матеріалів південноафриканських пастуших пле
мен, то знайдемо в них майже ту саму організацію «крааля», як 
і в азійських пастуших племен. Ми знайдемо в них при збереженні

1 П. Н е б о л ь с и н ,  Очерки быта калмыков Хош[утовскаго] ул[уса], 1852, с. 38. «Ки
битки сыновей расставляются всегда близь отцовской кибитки; таких кибиток может на
копиться до десяти и более» (там таки, с. 38). Інший дослідник додає: «Вновь создающаяся 
путем брака кибитка сразу же примыкает к хотону отца мужа». «Такое присоединение не 
чисто механическое, но более внутреннее: новая кибитка есть лишь единица бытовая, но не 
хозяйственная. В хозяйственном отношении она не стоит отдельно от кибитки отца, братьев, 
а иногда и дяди и племянников, но входит в это хозяйство как составная его часть. Невестка 
уже с четвертого дня отправляется в кибитку отца мужа работать, и здесь же она и ее муж 
имеют и стол. Так что кибитка отца или старшего брата, дяди, заменяющих отца, является 
центром для всех кибиток семьи: в ней происходит работа женщин, в ней готовится пища 
для всех кибиток семьи, из нее же исходят распоряжения по всему хозяйству». Ир[одион] 
Житецкий, Очерки быта астраханских калмыков, М., 1893, с. 34.

2 Кругле стойбище-загін, створене з розташованих колом жител або возів тощо, є ти
повий спосіб влаштовувати загін для худоби. За цілком інших суспільних відносин, а саме за 
феодально-кріпацької доби, чумаки з с. Орлів на Звенигородщині улаштовували свої зимів- 
лі-загони в херсонських степах, де влітку вони заготовляли сіно, так:

«Як приїдуть чумаки на місце до сіна, то, коли є ще в степу паша, пускають воли 
пастися, а коли вже паші нема, рання осінь, то дають волам сіна, а сами роблять волам заго
ни. На трохи скотистому місці ставлять вози так, що війя одного воза піднімають і кладуть на 
другий віз, а з другого воза війя кладуть на третій, і так ставлять усі вози. Таке п о д о в ж а с т е  
к о л о ,  з б у д о в а н е  з в о з і в ,  і н а з и в а л о с я  " з а г і н " .  Ч о т и р и к у т н о г о  з а г о 
ну  не  р о б и л и ,  щ о б  с и л ь н і ш і  в о л и  не  з а г а н я л и  с л а б ш и х  у к у т к и .
З двох боків на виліт у загоні робили ворота, з нижчого боку для того, щоб гонити воли до 
води, а з вищого, щоб носити сіно. На вози й під вози клали солому і збивали тісно... Воли 
загонили в загін і не прив'язували, вони стояли вільно, де хотіли, а тому, що площа, де стояв 
загін, була на схилі, вода стікала попід воротя, не застоювалась, отже було сухо». (Чумаки, 
Матеріали до вивчення виробничих об'єднань. К., 1931, с. 11).
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патріархально-родинного ладу парцеляризацію жител, при чому 
розташовані колом парцелярні плетеного типу житла складають 
загін для худоби. Селище даної кревної групи є таким чином одно
часно дворище даної великої родинної громади і загін для худоби, 
селище-обора з спільною родовою власністю на стадо і спільною 
комуністично-родовою організацією господарства, де поділ праці 
в середині даної великородинної громади лишається ще статезрос- 
товий.

Як великородинна патріархальна громада є посередня ланка між родовою 
матріархальною громадою та новітньою індивідуальною родиною, 
так само й житла великородинних громад є ланка між спільними 
житлами як матеріальною основою колишніх форм родової гро
мади та парцелярними житлами, приватною власністю селянина 
в умовах сільської громади. Житла на даному ступені є вже парце
лярні, але об'єднані в одне спільне дворище-селище.

Кожна з дружин голови великої родини в кафрів, бечуанів та овагереро, як 
і в калмиків та киргизів, має своє окреме житло, де живе з своїми 
дітьми1. Окрім жител для жінок тут же стоять житла одружених і не 
виділених синів, онуків та молодших братів старшини, житла, при
значені для рабів, та декілька ям для запасів або комор. Пересічно на

1 Якщо окреме житло для кожного члена родинної громади в кочовиків і може бути 
пояснене потребою зробити житло легким і портативним, то таке пояснення не може стосу
ватися до осілих скотарів. Де ж причини цього звичаю, властивого добі родового суспільства, 
на ступені родинних громад робити для жінки з дітьми окреме парцелярне житло?.. Ми 
знаємо, що патріархальна родина є посередня ланка між матріархальним родом, де головою 
родини й спільного громадського дома була жінка, та індивідуальною родиною, де панівна 
роль належить чоловікові і де парцелярний дім став уже приватною власністю. На ступе
ні родинних громад ми маємо своєрідне поєднання залишків попереднього ступеня, коли 
жінка була головою дому й дім був спільним домом, та зароджуваних нових стосунків, коли 
головою дому є чоловік і житло стане парцелярним. А. Н. М а к с і м о в  («Из ист[ории] семьи 
р[усских] инор[одцев]».) на підставі великого етнографічного матеріалу щодо давніх форм 
шлюбу в сибірських народів, приходить до висновку, що багато незрозумілого в звичаях си
бірських народів можна зрозуміти й пояснити, якщо «допустить, что прежде муж не брал 
жену, а сам переходил к ней на жительство. Тогда все нужное для жизни, кроме специально 
мужских охотничьих орудий, принадлежало жене, как это и сейчас существует у юкагиров. 
Отрывая затем жену от ее родных и заставляя ее переселиться в его род, он вместе с нею пере
возил и ее дом и имущество (ставшее уже к этому времени их совместной семейной собствен
ностью), но должен был при этом возместить их стоимость родственникам жены. Народное 
сознание настолько свыклось с представлением о поселении мужа в доме жены, что не мог
ло отрешиться от него даже при изменившихся условиях. Ж е н а  все-таки п р о д о л ж а л а  
с ч и т а т ь с я  х о з я й к о й  ж и л и щ а  и переезжала в род мужа вместе с собственной ки
биткой или чумом». (Пор. так само щ ей: Г. Б о н ч - О с м о л о в с к и й ,  Свадеб[ные] жил[ища] 
турец[ких] народи [остей], Материалы] по этн[ографии], Л., 1926, сс. 101 д д ) .  На ступені 
запровадження скотарства, на середньому ступені варварства, в великородинних громадах 
кафрів, овагереро, бечуанів спостерігаємо, що в краалі, де голова громади й власник громади 
і стада є вже чоловік, жінка лишається господинею «свого» житла: хоч чоловік і є  господар 
крааля, селища-загону, господинею окремого житла в краалі є жінка.
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стойбищі буває разом 10-15 жител, але буває і більше, і менше. Ці 
житла розташовуються колом, але тин з'єднує не кожне житло одне 
з одним, а створює зовнішню огорожу і таким чином житла містять
ся в загороді. Хижі, розташовані навколо внутрішньої сторони цього 
круглого тину, знову таки, щоб відокремити худобу від жител, ма
ють ще внутрішній тин, отже стоять між двох тинів1.

Ця відміна азійського «хотона» від південноафриканського «крааля» пояс
нюється тим, що житла пастухів в Азії пересувні, тимчасом як в Аф
риці постійні; а втім, і «хотон», і «крааль» побудовані на тих же 
принципах: житла членів даної родової громади розташовуються 
колом і внутрішня площа цього кола є обора, загін для стада. Отже 
«крааль» означає одночасно садибу, селище, великородинну групу 
й обору, захищену тином або частоколом чи валом, кругле селище 
з вигоном, майданом у центрі селища.

Тип зміцненого круглого городища-обори мають, приміром, селища каф
рів. «Деревня (умузи) есть кольцо хижин, окружающее хлевы для 
скота. Все вместе окружено еще колючей изгородью, которая в воен
ное время настолько укрепляется, что взять ее с помощью зулусского 
оружия является невозможным»1 2. «Как настоящий номад, он (кафр) 
строит прежде всего хлев для скота (изибайя), обнося круглое место 
изгородью или частоколом, а в странах бедных деревом — каменным 
или дерновым валом. Хижины, одна для мужчины и по одной для 
каждой из его жен и других взрослых домочадцев, ставятся полу
кругом плотно около хлева... Деревня есть кольцо хижин, окружа
ющее общие хлевы для скота... Хижины бечуанов имеют круглую 
форму и коническую крышу, так же как у юго-восточных кафров, но 
отличаются от хижин этих последних тем, что на цилиндрическую 
стену небольшого диаметра насажена коническая крыша, тщатель
но сплетенная из тростника... По большей части группы хижин, со
ответствующие величине семьи, стоят вместе в общей ограде. Эта 
система сообщает деревням своеобразный характер, служащий 
ясным выражением патриархальности. Так как отец — глава своих 
детей, то отцовская хижина находится в центре; число хижин, груп
пирующихся около нее, определяет значение отца»3.

1 Г. К у н о в ,  Всеобщ ая] исг[ория] хозяйства. Обзор хозяйственного развития от 
примитивного собирающего хозяйства до развития капитализма], т. 1 ,1929, сс. 448-449.

2 Ф р [ и д р и х ]  Р а т ц е л ь ,  Народоведение, [СПБ. 1901], т. И, с. 120.
3 [ Р а т ц е л ь  Ф.] Народоведение, [СПБ. 1901], т. II, сс. 119-120. Д. С а м о к в а с о в ,  

щоб пояснити характер «давньослов'янських» городищ, використав, окрім історично-архео
логічних матеріалів, ще й етнографічні. У цитованій вище праці він навів відповідні витя
ги з книги Бекера про скотарсько-хліборобське плем'я барійців в Африці. Людність живе 
в укріплених, захищених селищах. Член найзаможнішої і наймоіутнішої родини є ватажок 
у селищі; він є власник барабана, що кожного ранку ударами сповіщає людність, коли треба 
доїти корови, йти в поле на працю, гнати худобу на пасовиська, повертатися ввечері з праці
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Наведені етнографічні матеріали дають нам підстави зробити той висно
вок, що за доби варварства, на ступені запровадження скотарства 
й хліборобства ( Ф р [ і д р и х ]  Е н г е л ь с ) ,  на терені Евразїї великі 
родинні громади (як слов'ян, так і германців тощо) влаштовували 
для своїх стад та своїх жител відповідні укріплені, оточені земляним 
валом та частоколом, круглі селища, городища-обори.

«Германці принесли з собою з Азії, — пише Ф р [ і д р и х ]  Е н г е л ь с ,  — 
поділ на племена, роди, родини. Ще за часів Римської імперії вони 
складали свої загони так, що завжди пліч-опліч стояли найближчі 
родичі. І цей поділ панував у них, коли вони займали нову область 
на схід од Рейна та на північ од Дунаю. Кожне плем'я осідало на 
новому місці не випадково, а за спорідненою близькістю однопле- 
мінців, як про це точно повідомляє Цезар»1.

У «Походженні родини, [приватної власності і держави]» Ф р [ і д р и х ]  
Е н г е л ь с  докладніше спиняється на тому ж питанні. «Про свевів 
Цезар певно каже, що вони оселилися за родами та спорідненими 
групами (gentibus cognationibusque), а в устах римлянина Юлієво- 
го роду (gens Julia) це слово gentibus має цілком певне значення... 
Це поширювалося на всіх германців; навіть в завойованих римських 
провінціях германці розселювалися, слід гадати, по родах. В ала- 
манському народному праві стверджується, що нарід розселився на 
завойованій землі на південь від Дунаю за поколіннями (genealogi- 
ае)». «Останнім часом Ковалевський висунув погляд, що ці genea- 
logiae — великі родинні громади, між якими була поділена земля 
і з яких тільки згодом розвинулася сільська громада»* 1 2.

В іншому місці Ф р [ і д р и х ]  Е н г е л ь с ,  посилаючися н а Г а й с л е р а ,  по
вторює твердження, що як у слов'ян, так «і в германців господарча 
одиниця є не окрема родина в сучасному розумінні», а «домова гро
мада (Hausgenossenschaft), що складається з кількох поколінь, тобто 
окремих родин, і яка включає до того ж у свій склад ще й невільних»3. 

Як бачимо, погляд Ф р [ і д р и х а ]  Е н г е л ь с а  на тип селищ давніх гер- 
> манців цілком збігається з етнографічними даними: селища давніх 

германців за доби варварства, на ступені запровадження скотарства 
й хліборобства, були селищами домових громад, що складалися

й гнати отару до обори «в укрепления поселений». «Каждое поселение обнесено крепкою 
оградою из свай, тесно уставленных одна возле другой, до восьми футов вышины; вход в огра
ду только с одной стороны». Д. С а м о к в а с о в  зазначає: «Барийские поселения по их рас
положению, устройству и величине, совершенно сходны с нашими городищами древней 
формы» (с. 63).

1 Ф р [ и д р и х ] Э н г е л ь с ,  Развитие социализма от утопии к науке. Марка, с. 77.
2 Ф р [ и д р и х ]  Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, [частной собственности и государ

ства], 1932, с. 136.
3 Ф р [ и д р и х ]  Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, [частной собственности и государ

ства], 1932, с. 59.
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з кількох поколінь, з великих родинних громад, як це ми знаходи
мо і в інших народів на тому самому ступені суспільного розвитку. 
Тимчасом німецькі буржуазно-юнкерські дослідники висловлювали 
цілком протилежний погляд, а саме, що давні германці оселюва
лися кожен окремо та що їх селища були хуторами. Цю юнкерську 
концепцію російські буржуазно-реакційні дослідники застосовува
ли до характеристики городищ на терені України.

В. О. К л ю ч е в с ь к и й  пише: «Как возникли и что такое были эти городи
ща (в пределах древней Киевской Руси)? Я думаю, что это остатки 
одиноких укрепленных дворов, какими расселялись некогда восточ
ные славяне и на которые указывает византийский писатель Про
копий, говоря, что задунайские славяне жили в плохих, разбросан
ных по одиночке хижинах. Такие одинокие дворы или, говоря ина
че, однодворные деревни, ставили славянские поселенцы, селясь по 
Днепру и его притокам. Такими однодворными деревнями и впо
следствии колонизовалось верхнее Поволжье. Дворы окапывались 
земляными валами, вероятно, с частоколом, для защиты от врагов, 
а особенно для обороны скота от диких зверей»1.

Подібний погляд К. М а р к с  назвав «ідіотським». Познайомившись з до
слідами М а у р е р а ,  К. М а р к с  рішуче виступив проти поглядів 
М е з е р а  та інших, що на давніх германців доби родового ладу 
поширювали юнкерські земельні відносини в новішій Німеччині 
і стверджували, ніби «германці з давніх-давен господарювали на ху
торах на зразок вестфальських юнкерів».

У листі д о Ф р [ і д р и х а ]  Е н г е л ь с а  К. М а р к с  писав, що після дослідів 
М а у р е р а  «ідіотський» вестфальський юнкерський погляд ( Ме 
зе  р тощо), ніби німці оселялися кожен окремо і тільки згодом ство
рювали села, волості, спростовується цілком1 2.

«Місце (з Цезаря — В. П.): colunt discreti ас diversi повинно, мовляв, доводи
ти, що германці з давніх-давен господарювали на хуторах, як вест- 
фальські юнкери. Однак, у тому ж таки місці далі зазначається: vicis 
locant non in nostrem morem connexis et cohaerantibus aedificiis: suum

1 В. К л ю ч е в с к и й ,  Курс русской истории, I. М., 1904, с. 135. Не інший погляд ви
словлює й М . С. Г р у ш е в с ь к и й . П р о к о п і й  про давніх слов'ян повідомляв: «Живуть во
ни в лихих хатках, селячись далеко один від одного і перемінюючи часто кождий свої оселі». 
Повторюючи юнкерське твердження, М. С. Г р у ш е в с ь к и й  з своїх нацдемівських позицій 
в коментарях до наведеного місця висловлює цілком чітку теорію «хуторських» поселень: 
«Звістку про окремі мешкання тра так зрозуміти, що (слов'яни) жили не великими селами 
або містами, але хуторами або дворищами». Виїмки з джерел [до історії України-Руси до по
ловини XI віку], Львів, 1895, с. 14, прим. 2.

2 Німецькі буржуазні вчені вперто дотримують погляду М е з е р а . Т а к ,  W. F r e n z e l  
селище давніх германців малює як хутір, «групу будівель», де у межах двору стоять дерев'яні 
будівлі з високими комишевими дахами; садибу оточує частокіл (W. F r e n z e l .  Die vorge- 
schichtliche Siedelungen, SS. 22-24).

^  3 історії житла на Україні 517



quisque locus spatio circumdat». Що ці села (vici) були саме селища
ми родових громад, — про це М а р к с  пише: «А втім, і сам Грім 
та інші знаходять у Цезаря, що германці завжди оселювалися ро
довими громадами, а не окремо: gentibus cognationibusque, qui uno 
coierant»1.

Про германців часів Цезаря, Таціта Ф. Е н г е л ь с  писав: «Перед нами нарід, 
який щойно піднявся з середнього на вищий ступінь варварства»1 2. 
Селища давніх германців за доби варварства не були селищами 
окремих родин в сучасному розумінні, окремими хуторами, хутор
ськими господарствами. Так само й городища на терені України 
тої самої доби, що про них згадує В. О. К л ю ч е в с ь к и й ,  не були 
«одинокими укрепленными дворами», «однодворными деревнями». 
Це були укріплені круглі селища-загони певних великих родинних 
громад.

А втім, доба «варварства» ( Е н г е л ь с )  є доба першого та другого велико
го суспільного поділу праці. «Приручення й розплідження худоби 
та створення великих стад було, здається, поштовхом до виділення 
арійців і семітів з іншої маси варварів». «Пастуші племена виділи
лися з іншої маси варварів: то  б у в  п е р ш и й  в е л и к и й  с у с 
п і л ь н и й  п о д і л  п р а ц і » 3. «Перший великий суспільний по
діл праці за даних спільних історичних умов разом з зумовленим 
ним збільшенням продукційності праці, а тому й багатства, і разом 
з поширенням поля продукційної діяльності, що супроводить його, 
з потребою тягло за собою й рабство. З п е р ш о г о  в е л и к о г о  
с у с п і л ь н о г о  п о д і л у  п р а ц і  в и н и к  і п е р ш и й  в е л и к и й  
п о д і л  с у с п і л ь с т в а  на д в а  к л а с и  — п а н і в  і р а б і в ,  
е к с п л у а т а т о р і в  та  е к с п л у а т о в а н и х » .  «Поруч з поділом 
на вільних і рабів з'являється різниця між бідними й багатими — зу
мовлений новим поділом праці (відокремленням ремества від хлі
боробства) новий поділ суспільства на класи»4.

Дослідник, що, супроти буржуазних вчених, увесь час буде «твердо дер
жаться, как руководящей основной нити, этого деления общества 
на классы, изменения форм классового господства и с этой точки 
зрения разбираться во всех общественных вопросах» ( Ле ні н) ,  по
винен буде чітко відрізнити те співвідношення двох класів, класа 
експлуататорів та класа експлуатованих, що на даному ступені роз
витку родового суспільства зумовив певні відміни в типі й способі 
улаштування городищ, — це особливо яскраво виявиться згодом

1 Сочинения К . М а р к с а  и Ф р [ и д р и х а ]  Э н г е л ь с а ,  т. XXIV, с. 37.
2 Ф р [ и д р и х ]  Е н г е л ь с ,  Происхождение [семьи, частной собственности и госу

дарства], 1932, с. 24.
3 Там само, с. 160.
4 Там само, сс. 162,165.
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в умовах класового суспільства з створенням держави як апарату 
пригнічення трудящих мас.

Варварство є доба першого й другого великого суспільного поділу праці, 
що з нього виникають перший і другий поділи суспільства на два 
класи — панів і рабів, багатих і бідних, експлуататорів та експлуато
ваних. У випадку зазначених уС. В. К і с е л ь о в а  городищ ми натра
пляємо на городища-обори вже на тому етапі архаїчної формації, 
коли клас експлуататорів виразно протистав класові експлуатова
них. Зміцнене городище-обора панівної великої родинної громади, 
що має тисячі голів худоби, що веде велике скотарське господарство, 
що для спорудження його використана була праця не самих членів 
даної родинної громади, а рабів тощо, повинно було відрізнятися 
і розмірами, і укріпленнями від городищ тих великих родинних гро
мад, які до пануючого класа, до класа експлуататорів, не належали. 

Невеличка кількість жител на терені таких городищ-обор супроти загаль
ної великої площі та залишки гною в середині городища виразно 
свідчать про те, що ми маємо перед собою родові селища, садиби- 
селища пануючих заможних «князівських» родів за доби варварства, 
коли перший і другий великий суспільний поділ праці зумовили 
перший і другий поділ суспільства на класи1.

«Городища рубили»1 2. «Рубили» над Рейном і Дунаєм, над Камою і Єнісе
єм. На певному ступені суспільного розвитку техніка споруджень

1 Руський літописець, згідно з своїм методом трактувати історичні етапи, пов'язуючи 
й означаючи їх певним ім'ям владаря-князя, про добу, що попереджала ту, для якої він був 
сучасник, та що про неї він мав уявлення тільки в широких і загальних рисах, повідомляє, що, 
мовляв, київський князь Кій «приде к Дунаеви, возлюби место, и сруби градок мал, хотяще 
сести с родом своим». Тут варто відзначити один дуже важливий момент: літописець сполу
чає згадку про характер городища із згадкою, що городище н а д  р і ч к о ю  (характерна, між 
іншим, ознака: «над річкою») було споруджене « к н я з е м »  для « с в о г о  р о д у » .  Літописець 
дав певну формулу для визначення саме як  р о д о в о г о ,  так і «к н я з і в с ь к о г о » характе
ру городища. Городище «князя» над річкою було споруджене не як громадський Fluhburg, 
дитинець — refugium околишніх громад, а як селище певного «князівського» роду. За по
відомленням А л - Б е к р і  «Славяне направляются к лугам, обильным водами и камышом 
и обозначают там место круглое или четырехугольное, смотря по форме, которую желают 
придать крепости, и по величине ее. И выкапывают вокруг него ров и выкопанную землю 
сваливают в вал, укрепивши ее досками и сваями на подобие битой земли, покуда стена не 
дойдет до желанной высоты. И отмеряется тогда дверь, с какой стороны им угодно, а к ней 
приходят по деревянному мосту». А. К у н и к  и В. Р о з е н ,  Известия Ал-Бекри и других авто
ров о Руси и славянах, СПБ, 1878, с. 48.

2 Термін «рубити городище» однозначний з терміном «возградити». Наводимо ци
тату з пам'ятки, що фіксує вже далеко пізніші суспільні відносини. «Изяслав, призвав ста
рейшину древоделям, повеле ему церковь возградити. Старейшина ту абие собра вся су
щая под ним древоделя, скончав же повеленное ему и в мале дній возгради на назнамена- 
не месте». Сказ[ание] о [Св.] Бор[исе] и Гл[ебе], [1860], 31-2. А р и с т о в  [Н. А.], о[р]. c[it]., 
[Промышленность древней Руси. СПБ, 1866], с. 87. Новгородцям 1016 р. казали: «А вы, плот- 
нице суще, а приставим вы х о р о м р у б и т и » .
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городищ і жител у них була тотожна: копали й накидали землю, 
рубали дерева в лісі й розколювали їх на колоди, колоди забивали 
в землю1.

Велике щодо площі вмістище для великих стад, невеличке число людності 
в ньому, добре захищена ровом і частоколом панська власність, — пе
ред нами перші зародки тих класових відносин, що ляжуть в основу 
феодального суспільства, коли могутні замки феодалів погрозливо 
протистануть одкритим селам околишніх сільських громад. Окре
ма великородинна громада не могла б власними силами, працею 
членів даної тільки громади спорудити таке велике городище-обору 
як Майєнське, Урмітське тощо, вирити два рови 8 м  завширшки та 
З 500 м  загальної довжини навколо цілого городища, позабивавши 
міцні дерев'яні колоди для частоколу, перекидати 60 тис. кубоме
трів землі. Те, що було над силу окремій кревній групі, стало мож
ливе окремій такій групі, що почала експлуатувати колективну пра
цю в своїх приватних інтересах.

Помилка С. В. К і с е л ь о в а  при аналізі археологічних фактів щодо горо
дищ полягає саме в тому, що він, кажучи про Майєнське городище, 
не зважив того, що доба варварства на вищому ступені (зазначене го
родище належить уже цій добі) є ступінь першого і другого великого 
поділу суспільства на два класи, с т у п і н ь ,  к о л и  к л а с о в а  е к с 
п л у а т а ц і я  с т а л а  в и р і ш а л ь н и м  ф а к т о м  с у с п і л ь н и х  
в і д н о с и н .  Обминути цей факт — зігнорувати основне в історії 
городищ.

II
ВІД СПІЛЬНОГО ЖИТЛА ДО ПРИВАТНОГО 

«Відзначаючи деякі характерні риси, що відрізняють сільську громаду від 
давніших типів громад», К. М а р к с у листі до В. З а с у л і ч пише: 
«Усі давніші первісні громади грунтуються на кревності своїх членів. * і

1 Які житла, яка техніка спорудження жител властива для цих городищ-обор? Коло 
Майєну Л е н е р , приміром, розкопав чотирикутний дім 2 м завширшки та 4,5 м завдовж
ки з вогнищем посередині. Стіни цього дому були з колод, сторч (sankrecht) поставлених 
у землю. Щодо урмітського городища, то про житла в ньому В. Б р е м е р пише: «Еіпе Keihe 
von Hiittenstellen in Innem des Erdwerks und die Einschliissen der Sohlgraben ergaben typisches 
Juventar der Michelsbeger Periode» ([Ebert, M.] Reallex[ikon] d[er] Vorgeschichte, В. VIII, S. 77, 
В. XVI, 34).

Це були напівнадземні рубані з дерева житла з колод, поставлених сторч і закопаних 
чи забитих у землю, — техніка спорудження жител така сама, як і городищ, оточених ровом
і захищених валом та частоколом. Житло й обору споруджували однаково. Основними зна
ряддями праці були лопата й сокира, а основним матеріалом — дерево й земля. Яма в землі, 
земляний насип і дерев'яна колода, рів, вал і частокіл становили основу як селища, так і обо
ри для худоби та житла для людей. Як ціле селище не відокремлювалося від обори, так і тех
ніка спорудження житла ще не різнилася від техніки спорудження загону, тотожного з цілим 
селищем даної родової громади.
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Розриваючи цей міцний, але вузький зв'язок, сільська громада здат- 
ніша поширюватися й витримувати стикання з чужими. П о т і м  
у ні й х а т а  та ї ї  д о д а т о к  д в і р  с т а н о в л я т ь  у ж е  п р и 
в а т н у  в л а с н і с т ь  х л і б о р о б а ,  а т и м ч а с о м  у ж е  з а д о в г о  
п е р е д  з а в е д е н н я м  х л і б о р о б с т в а  с п і л ь н и й  д і м  с т а 
н о в и в  о д н у  з м а т е р і а л ь н и х  о с н о в  к о л и ш н і х  ф о р м  
« г р о м а д и » 1.

Ця вказівка К. М а р к с а  повинна правити нам за вихідний пункт у кож
ній спробі накреслити загальні риси історичного розвитку житла. 
К. Маркс виразно протиставив парцелярне житло в умовах сільської 
громади на останньому етапі архаічної формації спільному житлу 
покревних громад.

Що відрізняє спільне житло на ступені давнішої первісної громади, яка 
грунтується на кревному зв'язку своїх членів, від парцелярного жит
ла на ступені сільської громади? Парцелярне житло хлібороба-одно- 
осібника є житло окремої вузької індивідуальної родини, тимчасом 
як спільний дім був одною з матеріальних основ давнішної первісної 
громади.

Парцелярне житло та його додаток двір, приватна власність хлібороба-од- 
ноосібника, протистоять спільному домові покревних громад. 

Спільні житла були характерні як для доби «дикунства», «доби переважно 
привласнення готових продуктів природи», так і для «варварства», —* 
«доби запровадження скотарства й хліборобства, засвоєння способів 
збільшувати продукцію продуктів природи за допомогою людської 
діяльності»1 2.

1 Лист до В. З а с у л  і ч . Архив М[аркса] — Э[нгельса], т. 1. Для дослідника, що опра
цьовує історію житла з погляду марксоленінської методології, це протиставлення спільних 
жител приватним повинно правити за вихідну точку, і помилку роблять ті, що про спіль
ні житла пишуть тільки як про спільні житла доби запровадження хліборобства, адже ж 
К. М а р к с  виразно пише: «задовго перед заведенням хліборобства»... Див. Б[ольшая] С о 
ветская] Энциклопедия], т. 25. «Развитие жилища. Исторический очерк». М., 1932.

Спільне житло є властива ознака житла на ступені покревних громад, протилежно
го до приватних жител на ступені сільських громад.

2 Археологічний матеріал на терені Зах[ідної] Европи дає не менш певні вказівки, що 
на даному ступені суспільного розвитку покревні громади давньої Европи так само жили 
в «спільних домах». «Если нельзя в настоящее время вполне полагаться на богатейший, но зна
чительно устаревший материал швейцарских свайных построек, то все же показания, напри
мер, северо-итальянских террамар и германских торфянникових стоянок, вроде Шуссенрид- 
ской, могут нас вполне вознаградить. Оказывается, что дома в этих поселениях неожиданно 
значительных размеров, доходящих до 30-35 кв. метров — несомненное указание на большое 
количество жильцов... Обширны помещения поселков михельсбергской и халькельштейнской 
культур... Большие дома, подобные шуссенридским, найдены в торфянике близь Алавастра 
в Швеции, а также на стоянках близь Богуслена. Для востока же весьма показательными явля
ются колоссальные землянки исследованой проф. В. А. Г о р о д ц о в ы м  палеометаллической 
стоянки близь села Панфилова, Муром[ского] у[езда], Владимирской іуб». С. В. К и с и л е в .  
Поселение. Труды [секции теории и методологии. Институт археологии и искусствознания]
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Про спільні житла доби варварства, на ступені запровадження скотарства 
й хліборобства, коли на зміну матріархальним родовим громадам 
приходять великі родинні громади, засновані на батьківському пра
ві, Ф р [ і д р и х ] Е н г е л ь с  спеціально писав у «Походженні роди
ни, [приватної власності і держави]». «Південно-слов'янська задру
га, — пише Ф р [ і д р и х ]  Е н г е л ь с ,  — є найкращий живий зразок 
такої родинної громади. Вона охоплює декілька поколінь нащадків 
одного батька разом з їхніми жінками, при чому всі вони живуть 
в одному дворі, спільно обробляють свої поля, годуються й одяга
ються з спільних запасів і спільно володіють лишками прибутків. 
Громада перебуває під вищою орудою господаря (домачина), який 
репрезентує її зовні, має право відчужувати дрібніші речі, веде касу 
й несе відповідальність як за неї, так і за добробут цілого господар
ства. Його обирають, він зовсім не повинен бути найстаршим із чле
нів громади. Жінки та їх праця підпорядковані керівництву госпо
дині (домачиці), що звичайно буває дружиною господаря»* 1.

Такі великі родинні громади, покревні громади, що об'єднують декіль
ка поколінь, засновані на батьківському праві, існували свого часу 
в слов'ян, германців, римлян, кельтів, французів. «У кельтів такі 
родинні громади повинні були існувати в Ірландії. У Франції вони 
збереглися під назвою pargonneries до Великої революції в Нівер- 
ні, а у Франшконте вони й досі не зовсім вимерли. В районі Лугана 
(департамент Сени та Луари) трапляються великі селянські доми 
з спільним високим, що доходить до самого даху, центральним за
лом та розташованими навколо нього окремими спальнями, в які 
сходять по східцях на шість-сім приступків і де живе декілька поко
лінь тієї самої родини».

Российской] ассоциации] н[аучно]-и[сследовательских] институтов] общественных] н[аук], 
М., 1928, с. 42. В. Г о р о д ц о в . Панфиловская Палеометаллическая стоянка, 1925. Е. [М]. К р и - 
ч е в с к и й .  Развитие производства родового общества. Первобытное общество, сб[орник] 
ст[а]т[ей] [«Первобытное общество», под ред. М. Н. Покровского], 1932, с. 171.

1 Происхождение семьи, [частной собственности и государства], с. 58. Пор. спосіб 
розташовування в спільному домі окремих поколінь родини у греків часів Гомера (пор. опис 
палацу Пріама), в осетин (д[ивись] далі) та в остяків. «В таковых юртах или зимовьях жи
вут многие семьи вместе, и потому внутренность оных разделена по стене на столько кону
рок, сколько семей находится; какова б узка ни была сия конурка за множеством народу, 
однако в ней должны уместиться мать с детьми и со всем домовым припасом и при своем 
собственном огне работать» ( Н о в и ц к и й  [Г.] [«Краткое описание о народе остяцком, о жи
тии, обычаях и пребывании сего остяцкого народа, тоже об их прежнем злочестии куми- 
рослужения, об обращении в православную благочестивую христианскую веру», 1715], с. 56). 
«Обыкновенно три, четыре и шесть семей живут в одном доме; но ниже Березова есть юрты, 
где до тридцати таких хозяев живут вместе. Матери сами сидят в таковой норе, і перед норою 
висит люлька с ребенком» (сс. 56,57). «Для рыбьих промыслов остяки принуждены летом ко
чевать с места на место, смотря по местам рыбой изобильным: однако везде и при сих местах 
имеют они зимовья» (с. 55).
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Приклади таких самих спільних жител великих родинних громад ми зна
ходимо в грузинів, в осетин, мтіулів. Великородинна громада живе 
в одному житлі.

«Большая грузинская семья — диди аджахи — живет в одной избе, назы
ваемой "дарбази", — то же, что у кавказских осетин хадзар. Это ог
ромной величины изба каменная или деревянная». «Словом дарбази 
грузины выражают как понятие всего дома, всей избы, так и огром
ной комнаты, которая занимает больше половины всего жилища и в 
которой все члены семьи проводят день и ночь. Вся большая семья 
живет в этой комнате, хотя бы община имела и другие помещения; 
тут она спит, варит пищу, обедает и пр. В этом случае грузинский 
"дарбази" отличается от осетинского "хадзар", к которому пристра
ивается ряд помещений "уат" (спальня для отдельных семей, вхо
дящих в состав двора); в "дар бази" у грузин таких пристроек не 
встречается. С размножением семьи увеличиваются лишь размеры 
"дарбази", а не перемещается часть ее в другую избу или комнату». 
«Одна старуха уверяла, что она знала крестьянскую большую семью, 
в "дар бази" которой одновременно стояло 25 люлек (в селе Набах- 
геви, Горийского уезда, семья крестьян Себискверадзе)». «Сплочен
ная таким образом в одной избе семья управляется старейшинами 
как в мужской, так и в женской половине, и она, следовательно, де
лится на две большие группы: на мужскую и женскую. Для каждой 
половины семьи выбирается по старейшине, при чем выборный 
в мужской половине — упроси-каци, подобно сербскому domicin-y 
и пшавскому мамакаци является представителем во внешних делах 
общины; выбранная же в женской половине — упроси кали, как 
в сербской общине domacica и в пшавской диасихлиси, ответствен
на за внутренний порядок дома»1. «Большая грузинская семья пред
ставляет несколько брачных чет, связанных между собою агнатным 
родством и живущих в одной общей избе — дарбази. Число агна
тов в семье достигает часто до 30-50, а прежде оно доходило до 100 
и более душ»1 2. «Так как все имущество, как движимое, так и недви
жимое, считается достоянием всей большой семьи, то никто из ее 
членов не имеет личной собственности». «По прежнему обычаю, — 
читаем в законах царя В а х т а н г а ,  — пока братья не разделены, 
и печаль, и радость, и выгода и невыгода, и потери и приобретения, 
и жалованное и отнятое — все есть общее между ними»3.

1 Н. А б а з а д з е ,  Сем[ейная] общ[ина] у груз[ин]. Э тнограф и ческое] 0[бозрение], 
1889, III, сс. 15,16. «Указывали нам на большие семейные общины, где число взрослых членов 
мужского пола, способных работать, доходило до 30 и более; например, такова была семья 
Чедлишвили в селе Никози, Горийского уезда» (о[р]. c[it]., с. 14).

2 Там само, с. 14.
3 0 [р ]. c[it]., с. 20. «Занимая удобные места для земледелия и виноделия, жители
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Л. П а н е  к,  описуючи житла мтіулів, спеціально описує великі спільні 
житла родинних громад. «Размеры житла очень велики 7,8x15,6 м, 
высота около 2,5 м. Пол, как и везде, земляной. Устройство крыши 
обычное. Жилище чрезвычайно мрачное и темное, единственным 
источником света служит "ердо" — небольшое отверстие в правой 
стене напротив очага, а также дверь. О ч а г  — "кера", с железною 
цепью; одна большая скамейка около него и кровати составляют все 
убранство этой комнаты. В ней живут только в зимнее время и счи
тают ее самой теплой частью жилища. Это помещение для 25 чело
век, так как на зиму два брата уходят в Кизлярские степи с овцами»1.

Спільні житла великих родин у мтіулів не мають вікон: димова відтулина 
є відтулина й для світла; опалюється таке житло вогнищем. «Самый 
древний тип представляет собою каменное жилище с плоской 
кровлей, недифференцированное, состоящее из одной комнаты, 
где люди живут вместе со скотом. Оно не имеет окон, отапливается 
простым очагом "кера"* 1 2. "Кера" — обычный очаг, представляющий

Грузии издавна занимаются этими видами промышленности. Глубокий и жирный черно
зем страны с его своеобразною оранкою требуют однако же много рабочих рук и скота. 
Чтобы обработать землю, земледелец составляет гутани (плуг с многоголовою упряжью) из 
8 пар буйволов и быков и по крайней мере 4 рабочих, и только с такими силами он может 
вспахать землю. А сколько труда и усилий при дальнейшем ее возделывании! Не мало рабо
чих рук и времени требует и возделывание виноградника. Благодаря такого рода занятиям, 
семейная община грузин нашла твердую почву для прочного и незыблемого существова
ния». Н. А б а з а д з е ,  Сем[ейная] общ[ина] у груз[ин]. Э тнограф и ческое] 0[бозрение], 
1889, с . 19. «"Гутани" (плуг) не может сложить одна простая семья на свои средства, поэтому 
для составления его приходится прибегать к артели, в которой участвуют несколько простых 
семей: кто личным трудом, выставляя работника, кто предоставлением скота и орудий, необ
ходимых для "гутани" и т. п., за что "гутани" обязан пахать земли каждой семьи пропорци
онально вложенному ею труду или ценности выставленного ею для "іутани" орудия. Часто 
один "гутани" складывается средствами и усилиями целой деревни. Большой семье редко 
когда приходится прибегать к такому артельному началу, так как она обыкновенно имеет 
свой собственный плуг и иногда даже не один, а два». Н. А б а з а д з е ,  Сем[ейная] общ[ина] 
у груз[ин]. Э тнограф и ческое] 0[бозрение], 1889, III, с. 28.

1 Л. П а не к, Жилище мтиулов. Сб[орник] М[узея] А[нтропологии и] Э[тнографии], 
IX, 1930, с. 252. «Размер жилища объясняется существованием у мтиулов большой семьи, 
в настоящее время распадающейся. Старики еще помнят, что в этих домах жили семьи по 
40-50 человек, причем одна половина жилища считалась женской, другая — мужской. Дома 
иногда плотно прилегают один к другому и между ними есть сообщение в виде небольших 
дверей» (о[р]. c[it]., с. 256).

«Большие семьи сохранились в Гудамакарском ущельи, Бакуртхеви, Беготкари 
и Корого. Эти семьи доходят до 40-50 человек. Хозяйство ведется общее. Старший из муж
чин называется "оджахис-упроси", старшая женщина "диа-сахлиси". Жены всех братьев 
и сестры находятся в подчинении у "диа-сахлиси" и по очереди хозяйничают по одному го
ду» (с. 252). Про великородинні громади в народів Кавказу див. М. К о в а л е в с ь к и й :  Закон 
и обычай на Кавказе, т. І і II, М., 1890; й о г о  ж: Tableau des Origines et de l'Evolution de la 
Famille et de la Propriete. Stockholm, 1890.

2 Л. П a h e к . Жилище мтиулов Сб[орник] М[узея] А[нтропологии и] Э[тнографии], 
IX, 1930, с. 258. «При таком устройстве очага, когда нет дымохода и весь дым расстилается по
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собой небольшое углубление в земле, которое ограничено по краям 
со всех сторон большими плоскими камнями. Дно углубления так
же часто выстилается каменными плитами. "Кера" — располагается 
всегда ближе к задней стене дома для того, чтобы лучше сохранить 
тепло»1.

Вогнище є типовий спосіб опалювання таких спільних жител великих 
родинних громад. «В статейных списках посольства дворянина 
Никифора Толочанова и дьяка Алексея Иевлева в Имеретию к ца
рям Теймуразу I кахетинскому и Александру III имеретинскому 
мы видим, что в XVII в. даже в Имеретии не было печей: «А се
редь полаты кладут огни; печей нет. А деревянные избы досчатые 
в столбы. Тоже огни кладут по середке. А лепешки пекут в корча
гах, а не в печах»* 1 2.

III
«ИСТОПКА» Й «КОЛИБА»

Що таке «истопка»? Під р. 1098 в літопису зазначено*: «Приела Володимер 
отрока своего Бандюк по Итлареву чадь. Зовет вы князь Володимер, 
так реко: обувшеся в теплой избе, заутрокавше у Р&тибора, прииди- 
те ко мне. И рече Итларь: тако буди; яко в л е з о ш а  в о с т о п к у ,  
п р о к о п а ш а  в е р х  и т а к о  О л ь б е р  Р а т и б о р и ч ь  п р і -  
и м а  л у к  с в о й  и,  н а л о ж и в  с т р е л у ,  у д а р и  И т л а р я  
в с е р д ц е » 3.

Салічна правда, Lex Salica, що її найдавніші списки стосуються V ст., в розді
лах, що трактують про житло, дає дуже цікаві звістки про тип і харак
тер житла тогочасної Західної Европи: «Деревянных полов, — пише 
М. М. К о в а л е в с ь к и й ,  аналізуючи матеріал Салічної правды, — 
не было, иначе бы (в титуле de chrenecruda) не говорилось о воз
можности набрать земли в руку из четырех углов комнаты; не было 
также и потолка, иначе брошенный через отверстие крыши камень

жилищу, естественно, что последнее имеет весьма неопрятный вид, все покрыто в нем сажей 
и копотыо» (там таки, с. 249).

1 «В Хевсурии окон также нет: есть лишь дыра в стене — "сакуами" ("куами"... оз
начает дым) для выхода дыма, она же является источником света. Окон прежде не делали 
и у черкес», — указывает А. А. М и л л е р (Черкесские] постройки, с. 70). «Отсутствие сте
кол в окнах старинных строений отмечает и Б. К у ф т и н  в южнобережных селениях Кры
ма» (Жилище [крымских] татар [в связи с историей заселения полуострова], с. 41) (там таки, 
с. 244).

2 Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию 1650-1652. Докумен
ты издал [и введением снабдил] М. П о л и е в к т о в .  Тифлис, 1926, с. 112. Л. П а н е к . Жили
ще мтиулов. Сб[орник] М[узея] А[нтропологии] Э[тнографии], IX, 1930, с. 247.

3 Лавр[ентьевский список], 97, Ипат[ьевский список], 7, [Свод] Никон[а], 11, 331, 332. 
Изв[естия] Акад[емии], X, 635. Н. А р и с т о в .  Промышл[енность] др[евней] Руси, 1866, с. 84. 
А . Х а р у з и н .  Слав[янское] жил[ище в Северо-Западном крае. Из материалов по истории 
развития славянских жилищ], В[ильна], 1907, с. 127.
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не мог бы грозить смертью или поранением лицам, пребывающим 
в доме»1.

Як бачимо з цього зіставлення київського літопису та матеріалу Салічної 
правди, це був досить поширений спосіб убивати, злізши на дах. 
Правда, в київському літописі сказано про розкопування даху, в Са
лічній правді про камінь, кинутий через відтулину в даху. Про яку 
відтулину в даху мовиться в Салічній правді — це легко зрозуміти, 
знаючи, що являло собою житло на певному ступені, як житло з вог
нищем у середині житла та з димовою відтулиною нагорі — в даху- 
стелі. Цей спосіб злочину, убивства людини в хаті, кинувши камінь 
згори через димову відтулину або стріливши з лука, був, якщо зва
жати на наявність спеціального закону, очевидячки, дуже пошире
ний за тих часів, коли житла були з вогнищем і димовою відтули
ною і не мали ще ані печі, ані навіть димаря над вогнищем.

Певне, ми не помилимось, припустивши, що згадана в літописі «истоп- 
ка» була житлом з вогнищем. Що характерне для житла з вогни
щем? У житлі з вогнищем житло, як огрівна камера, як «истопка» * з

1 Таке житло V ст. в Зах[ідній] Европі і ІХ -Х  ст. на середньому Дніпрі з дахом-стелею,
з димовою відтулиною та вогнищем дуже близько нагадує такі самі житла XVII-XVIII ст. на 
Камі, Іртиші, Єнісеї. З цього погляду заслуговує, на уваїу те, що Гр[игорій] Н о в и ц ь к и й  
у своєму «Кратком описании о народе остяцком, [о житии, обычаях и пребывании сего 
остяцкого народа, тоже об их прежнем злочестии кумирослужения, об обращении в право
славную благочестивую христианскую веру]» 1715 р. писав про житла остяків:

«Для зимовьев выбирают остяки обыкновенно в близости рек сухие и высокие бе
рега и складывают из молодых нетолстых дерев настоящие четвероугольные избы, русским 
подобные, но ниже, и почти п о л о в и н а  в з е м л е  и б е з  к р о в л и ,  вместо которой на
верх накладывают земли, а посередь оставляют посредственной величины четвероугольную 
дыру, в которую зимою для тепла и для свету вкладывают и замораживают льдину». Це ро
дове спільне житло. «Посередь юрты держат общий огонь, на котором каждый, когда захо
чет (ибо у них обедов и ужинов не знают) варит себе есть, а рыбьи кости на нем обжаривают 
для собак. От всегдашнего копчения потолок весь покрывается копотью и сажею, которая 
большими кистями висит книзу. На том же огне сушат и остальную рыбу, которую зимой 
поймают» (Гр[игорий] Н о в и ц к и й ,  о[р[. c[it]., с. 56). Ці спільні остяцькі житла являли со
бою чотирикутні бервенчасті н а п і в з е м л я н к и .  Зруб з дерев'яних колод був наполовину 
в землі; в житлі, залежно від розмірів, було одне або декілька вогнищ. На бервенчастих стінах 
лежав дах-сгеля.

Чотирикутне житло з колод, зруб, половина якого в землі і яке не має окремо
го «даху», а тільки дах-стелю, житло з вогнищем, зимове спільне житло остяків-скотарів є, 
як бачимо з попереднього викладу, житло з усіма властивими прикметами житла певної 
стадії.

Зимових будівель у остяків Г. С т а р ц е в  відзначає два типи:1) «Зимняя бревенчатая 
избушка из одного сруба с потолком и без него, покрытая крышей из хвои, ранца, — досок 
длиною 4 ,2 -3 ,7 м , раскалываемых при помощи клиньев и топора из бревен..., в середине из
бушки расположено место для разведения огня» та 2 )  «Землянка, врытая наполовину в зем
лю (не более одного арш[ина], верхняя часть ограждена жердями и кольями и засыпана до 
половины землей». Г. С т а р ц е в ,  Остяки: [социально-этнографические очерки], Л., 1928, 
сс. 27, 28. ,
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(=«топка») у властивому розумінні цього слова не диференційоване 
від житлової камери. У житлі, що опалюється вогнищем, людина 
не відокремлюється від огню вогнетривкою стінкою з тим, щоб, від
окремившись од вогню стінкою й нагрівши огрівну камеру, огріва
ти себе й житло саме в цей спосіб. Опалювання спеціальної огрів
ної камери (=піч) як спосіб опалювати житлову камеру, цей спосіб 
опалювання, ця опосередненість зв'язків, дублювання стінок зовсім 
не властиві для житла з вогнищем1.

Початкові словесні означення житла й вогнища відбили цю тотожність 
«топки» й «житла». На стадії житла з вогнищем родового суспільства 
«хата» є «истьба». Слово «истьба» якнайкраще передає недиферен- 
ційовану тотожність «житла» й «топки», житла як «истобки». Що 
в слово «истьба», «истобка» був вкладений сенс «житла-вогнища» — 
це відзначає, між іншим, [ 0 ] л [ е к с і й ]  Х а р у з і н .  Він пише: 
«Происхождение слова изба от понятия об отопляемости помеще
ния имеет аналогию и в других подобных избе жилых помещениях». 
Як приклад [ 0 ] л [ е к с і й ]  Х а р у з і н  наводить германську Stube. 
«Связь этого слова с понятием об отоплении, о печи, совершенно 
ясна. Именно в немецкой Stube мы видим комнату, отопляемую пе
чью. Такое же помещение в Скандинавии называется stofa і на ан
глийском языке stove означает печь, to stove — согревать»1 2.

1 Те, що в житлі з вогнищем тотожні житлова й огрівна камера, що «житло» 
є «истьба» — це в землянках зумовило й тотожність димаря-дверей-вікна.

У такому житлі землянці з вогнищем відтулина в стінці-даху є  одночасно димовою 
відтулиною, відтулиною для світла й входом до житла. Димова відтулина є «вікном» і «две
рима». Оскільки огрівна камера й житлова камера є не дві, а одна, то ввійти до житлової 
камери є ввійти до огрівної камери, адже ж одна й та сама відтулина є виходом для диму 
і входом до житла. Входять до житла через димовий отвір, який разом з тим і отвір для світ
ла. «Житло» ще невідокремлене від «печі». Для доби, що відокремить житло від печі, влізти 
через димар це — потрапити в піч; для доби, що ми її зараз спостерігаємо, зійти вниз через 
димову відтулину, через димар — потрапити, війти в житло. «Кеннан очень рельєфно опи
сывает это путешествие коряков сквозь дымовое отверстие и связанные с тем неудобства». 
«В старинных описаннях русских мореплавателей в Беринговом море говорится, что алеут
ская землянка похожа на подземные юрты камчадалов, сидячих коряков и эскимосов. Она, 
как и у помянутых народов, состояла из глубоко вырытой в земле ямы, над которой соору
жалась крыша из плавучего леса или китовых ребер, дерна, травы и земли. В крыше было 
по одному, а при больших размерах землянки и по несколько отверстий, которые служили 
о д н о в р е м е н н о  д ы м о в ы м и  о т в о д а м и ,  о к н а м и  и в х о д о м  в ж и л ь е ,  ку
да надо было спускаться по бревну с зарубинами» (Л. Шренк. Об инор[одцах] Ам[урского] 
края, 1892, II, с. 25, с. 41). «Понятия "входить" и "выходить" из юрты выражаются по-гиляцки 
словами, буквально означающими "нирнуть" и "вынырнуть" (кузинд и кугынд), что вполне 
соответствует способу входа и выхода через дымовое отверстие» (Э[тнографичекое] О бозре
ние], 1904 ,1, с. 6).

Український селянський фольклор кріпацької доби дає чимало найрізноманітні
ших згадок про користування димовою відтулиною як входом до житла.

2 Ал[ексей] X а р у з и н , Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из мате
риалов по истории развития славянских жилищ], 1907, с. 125.
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Ця тотожність терміна для явищ, що їх ми звикли відрізняти, свідчить і про 
тотожність на певному етапі означуваних даним терміном явищ1. 
А втім, між нашим поглядом та поглядом [ 0 ] л [ е к с і я ]  X а р у - 
з і н а є принципова різниця: для нього під словом «изба» слід ро
зуміти «житло, що опалюються». Так воно, безперечно, і є: слово 
«истьба» «нетопка», «stofa», «stove» «Stube» означаю «житло, що 
опалюється»1 2. Т а [ 0 ] л [ е к с і й ]  Х а р у з і н , я к і  кожен буржуазний 
учений, виходить з історичних даностей, трактованих позаісторично: 
вся справа зрештою в стадіальній недиференційованості «истопки» 
й «житла». Слово «истобка», «stofa» насамперед означає «вогнище», 
«топку», що була житлом. «Житло» було «нетопкою» і «нетопка» 
була «житлом». Те, що відрізняємо ми тепер, свого часу не відрізня
ли. Сполучаючи наведену на початку цього розділу літописну згад
ку під роком 1098 про «истопку» та наведену тут у примітці згадку 
під роком 945, ми повинні визнати, що в Х-ХІ ст. тим самим словом 
означали будівлі, які ми відрізняємо: житло та лазню3. З цього по
гляду заслуговує на уваїу повідомлення І б н - Д а с т а , з  якого видно, 
що на певному етапі житло мало різнилося від лазні. І б н - Д а с т  
пише: «Холод в земле славян бывает до того силен, что каждый 
из них выкапывает себе в земле род погреба, который покрывает 
деревянною крышею..., и на эту крышу накладывает земли. В такие 
погреба переселяются со всем семейством и, взяв насколько дров 
и камней, раскаляют последние докрасна. Когда же раскалятся кам
ни в высшей степени, поливают их водой, от чего распространяется

1 «По нашему мнению, нет основания отрицать того, что в истопке Северо-запад
ного края следует видеть переживание родоначальницы избы, замененной хатой. В поль
зу этого предположения с достаточной ясностью говорит само наименование и с т о п к а ,  
наименование, являющееся... синонимом избы. Под этой последней мы должны понимать 
особое славянское жилище, характерной чертой которого является отопляемость. Этот 
взгляд был в свое время высказан уже И. Забелиным и правильность его доказывается 
и этнографическими данными по развитию жилища в Северо-западном крае и данными 
о жилище других славянских местностей». Ал[ексей] X а р у з и н , Славянское] жил[ище в] 
Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из материалов по истории развития славянских жилищ], 1907, 
с. 127.

2 «Важным представляется отметить, что у ряда славянских народностей: у поляков, 
чехов, словаков и словинцев... отопляемая часть жилого дома наряду с другими наименова
ниями (хата, халупа, хиша), носит наименование и избы. Из этого можно заключить, что при 
сложении современных жилищ принимали участие постройки разных наименований, но 
что наличность печи, давшей отопляемость зданию, сохранила за ним и характерное наиме
нование и з б  а». Ал[ексей] X а р у з и н , Слав[янское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адиом] кр[ае. 
Из материалов по истории развития славянских жилищ], 1907, с. 125.

3 Під р. 945 в літописі читаємо: «Деревляном же пришедшим повеле Ольга мовь ство
рити, рькуще сіце: "измывшеся придите ко мне". Они же пережьгоша истопку и влезоша, 
деревляне начаша ся мыти» (Летопись по Лавр[ентьевскому] сп[иску], 1872, с. 56). Цей опис 
не лишає сумнівів, що «истопка» («истьба») опалювалася так званою «кам'янкою», вогнищем 
з каміння, як це зберігається в сільських білоруських лазнях.
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пар, нагревающий жилье до того, что снимают уже одежду. В таком 
жилье остаются до самой весны»1.

На думку акад. М. Г р у ш е в с ь к о г о ,  І б н - Д а с т  «мішає до купи відо
мості про бані, землянки і про баню парову»1 2. А. Д. Х в о л ь с о н  так 
само, хоч і не цілком в категоричній формі, у вигляді питання ствер
джує: «Вопрос в том, основывается ли это показание на ошибке, так 
что Ибн-Даст или его источник сделали из бань зимнее жилье?»3.

На нашу думку, жодної помилки І б н - Д а с т  не робить: перед нами тип 
житла, землянки або напівземлянки, з стелею-дахом, з димовою 
відтулиною замість димаря, з вогнищем у вигляді кам'янки, що од
ночасно було і житлом, і лазнею. З опису А л - Б е к р і видно, що, 
справді, «истопки» давніх слов'ян мали вогнища-кам'янки. «И не 
имеют они купален; но они устраивают себе дом из дерева и зако
нопачивают щели его некоторой материей, которая образуется на 
их деревьях, походит на зеленоватый водяной мох и которую они 
называют уд  ж . Она служит им вместо смолы для их кораблей. 
Затем он и  у с т р а и в а ю т  о ч а г  из  к а м н е й  в одном из углов 
его (этого дома) и на самом верху против очага открывают окно для 
прохода дыма. Когда же он (очаг) раскалится, они закрывают это 
окно и запирают двери дома — а в нем есть резервуары для воды — 
и поливают этой водой раскалившийся очаг; и поднимаются тогда 
пары... И они называют этот дом ал-атбба (истъба? — В. П.)»4.

1 А. Д. Х в о л ь с о н .  Известия Ибн Даста [о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, 
Славянах], СПБ, 1869, с. 33. А. Я. Г а р к а в и , Сказання [мусульманских писателей о славянах 
и русских], СПБ, 1870, с. 266.

2 М. С. Г р у ш е в с ь к и й ,  Виїмки з джерел [до історії України-Руси до половини XI 
віку], 1894, с. 47.

3 0 [р ]. c[it]., с. 180.
4 А. К у н и к  и В.  Р о з е н ,  Известия Ал-Бекри [й других авторов о Руси и славянах], 

СПБ, 1878, с. 56.
Вогнище в вигляді купи каміння зберігається разом з відповідним типом житла 

й архаїчним способом гріти воду в дерев'яних ночвах.
В олонецьких корелів «баня устраивается в большинстве случаев без предбанника; 

раздевание происходит на улице, несмотря на зимнюю стужу; для вешанья платья при по
стройке бани оставляют несколько бревен, торчащих из углов бани. Направо от входа в баню, 
в одном из углов, устраивается печь, сложенная из мелкого камня, причем для укрепления 
верхней и боковых сторон печи, кладутся три плиты: две ребром, третья плашмя. На них уже 
сыплют мелкий камень без всякого скрепляющего вещества: сложенная таким образом печь 
часто разваливается; при топке сквозь камни местами виден огонь. Подле печи устраивают 
полок из досок (на аршин от пола). Вода нагревается в ушатах посредством раскаленных кам
ней. Окно прорублено с правой или левой стороны от входной двери (против полка и сбо
ку его); по прекращении топки оно закладывается доской, равно как и отверстие в потолке, 
в которое выходит дым. Труба устраивается редко, но, где она есть, ее делают или досчатой 
или из выдолбленного ствола осины. Потолок сверху засыпают землей и стелют крышу на 
один скат, которая образуется тем, что одну из стен сруба, образующую баню, строят не
сколькими бревнами выше, чем остальные». Н. Х а р у з и н ,  Оч[ерки] ист[ории] разв[ития]
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Зруб, кам'янка з кругляків, посереднього типу між вогнищем та піччю 
у власному розумінні цього слова, відсутність вікон або вікно-дірка, 
просвіт, що закривається наглухо дошкою, димова відтулина за
мість димаря або, у кращому випадку, димар з видовбаного стов
бура, «нари» (піл), спосіб гріти воду в дерев'яних посудинах, кида
ючи в них розпечене каміння, — усе це малює картину житла пев
ної стадії, житла на певному ступені стадіального розвитку. Спосіб 
гріти воду безпосередньо зв'язаний з характером печі-кам'янки, 
складеної з кругляків: вогнище робиться так, щоб якнайзручніше 
було розпекти кругляки. Спосіб гріти воду й спосіб складати пічку 
зв'язані між собою. Житло палиться по-чорному, вікон немає, двері 
правлять за вихід для диму. Шлях розвитку кам'янки ясний: вона 
виникла з купи накидуваних на вогнище каменюк, що їх, розпікши, 
кидають у ночви, щоб кип'ятити воду* 1. Поява кам'янки ще не забез
печує збереження тепла; щодо цього, то тут кам'янка не різниться 
від вогнища. Як кам'янка є спосіб посереднього типу між вогнищем 
та піччю опалювати житло, так само й описана вище будівля є зруб 
посереднього типу між землянкою та «курною» хатою.

З цього погляду ми не повинні дивуватися, коли, як пережиток давно пе
рейденого суспільного стану в карпатських скотарів, лісових буко
винських горян-іуцулів, ми знайдемо рубані шести- й восьмикутні 
житла з конічним дахом (колиби); їх ми знайдемо так само в буря
тів або алтайських турків. «Довольно обычным жилищем колыба 
или колиба является у буковинских іуцулов, горян, обитающих

жил[ья] у финнов. Этнографическое] Обозрение], 1895,1, сс. 63-64. Пор. так само Р. М. Г а б е , 
Материалы] по нар[одному] зодч[еству] зап[адных] финнов Ленингр[адского] о[круга], За
падно-финский сборник, АН СССР, Л. 1930, сс. 107-163.

Лазня в білорусів майже нічим не різниться від лазні в олонецьких корелів, як її 
описано в наведеному абзаці. «С внешней стороны баня (лазня) представляет обычного типа 
срубчатое здание. Оно разделяется на две части: первая из них — это предбанник: прилаз- 
ник, примыльник, называемый иногда с е н я м и ,  а вторая — собственно баня-лазня. Окна 
обыкновенно отсутствуют или, если и имеются, то весьма незначительной величины: иногда 
их заменяют просветцы. Главный интерес бани заключается в ее печке: в лучшем случае это 
черная печь, отапливаемая без трубы, обыкновенно же это каменка, т. е. печь сложенная из 
булыжных камней (кымянок, кыминок). На верху такой печи лежит груда мелких булыж
ников; когда они от топки накаляются докрасна, то часть их бросают в корыто с водой для 
нагревания последней, а другая часть обливается водой, вследствии чего получается пар. Для  
паренья устроен пол или полок». Ал[ексей] X а р у  з и н , Славянское] жил[ище в] Сев[еро]- 
Зап[адном] кр[ае. Из материалов по истории развития славянских жилищ], 1907, с. 138.

1 «Простейшая каменка, как она кое-где еще встречается, например, в Виленской 
губернии, несет следы глубокой старины. Она представляет из себя груду больших кам
ней, сложенных без какого-либо связующего цемента в виде свода». Ал[ексей] Х а р у з и н ,  
Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из материалов по истории развития 
славянских жилищ], 1907, с. 183. «Варевня-истопка согревается далеко не всегда печью. Если 
таковая имеется, то она топится по-черному, представляя иногда из себя весьма примитив
ное сооружение, сложенное из булыжников без цемента» (там таки, с. 117).
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Карпаты и занимающихся преимущественно скотоводством». «Гу
цульская колиба, обыкновенно расположенная высоко в горах, — 
не камышевый и соломенный шалаш с жердяным остовом, а мно
гогранный, хотя и низкий, сруб, покрытый тесом конусообразно»1. 
«Это шести или восьмугольный сруб с пирамидальной деревянной 
крышей, с отверстием наверху, как в юрте чукчей... Дверь находит
ся сбоку и ведет в небольшие сенцьі-хорімці, откуда вторая дверь 
ведет уже внутрь колибы. В центре ее находится ватра, т. е. очаг для 
огня, а вокруг нее в радиальном направлении стоят під-ложа для 
легінів — рабочих»1 2.

Щодо восьмикутних рубаних бервенчатих жител алтайських турків, опи
саних у В. Р а д л о в а ,  то стіна такої юрти була заввишки з люди
ну: восьмикутний дах, зроблений з жердин, був укритий берестою3. 
«У кочевых алтайцев и у черневых существует... шести или восьми
угольная бревенчатая юрта, с конусом наверху; такова зимовка ско
товода. Человеку, привыкшему к круглому помещению, немыслимо 
(?! — В. П.) перейти к четырехугольному, и он изобрел многоуголь
ный сруб, заменяющий ему старую юрту, с очагом посредине»4. 
Г м е л і н (XVIII ст.) описує шестикутні бурятські Юрти с. Буринсько- 
го на Бур'ярі. Ці шестикутні юрти зроблені з колод, покладених одна 
на одну так, що стіна юрти має до півсажня висоти; звідціля, покла
дені жердини навкісь, з'єднуючись нагорі, залишають відтулину для 
вихода диму. Жердини, що створюють дах, засипані землею. Всере
дині юрту підпирали чотири сохи, між якими було вогнище саме 
під димовою відтулиною; в юрті містилися і люди, і молода худоба5.

1 Ал[ексей] X а р у з и н , Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из мате
риалов по истории развития славянских жилищ], В., 1907, с. 243. «У гуцулов это названия (ко
либа) носят... достаточно примитивные постройки, в которых живут рубщики и сплавщики 
леса в горах» Ф. В о л к о в , Украинский] народ [в его прошлом и настоящем], т. II, с. 510.

2 Ф. В о л к о в ,  Этнографические] особ[обенности] украинского] нар[ода], Украин
ский] нар[од в его прошлом и настоящемъ, 1916, т. II, с. 510; малюнок гуцульської колиби див. 
Ал[ексей] Х а р у з и н ,  Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из материалов 
по истории развития славянских жилищ], 1907, мал. 187.

3 W. R a d l o f f ,  Aus Sibirien: [lose Blatter aus dem Tagebuche eines reisenden Linguisten. 
Leipzig: T. O. Weigel, 1884.], В. I, SS. 269-270; Этнографическое] 0[бозрение], 1896, II, с. 6. 
«Кроме 8-ми угольных деревянных юрт приходилось мне еще встречать 6 , 10  и 12 угольные». 
П. О с т р о в с к и х ,  Этн[ографические] зам[етки] о тюрках Минусинского] края. Жив[ая] 
ст[арина], III-IV, с. 315,1895. «В северных лесных местностях круглые стены чучелы и покато
сти конусообразной крыши ее составляет иногда восьмиугольный сруб, верх прикрывается, 
как в юрте, чегараком». В. Шнэ. Зим[овки и другие постоянные сооружения] коч[евников] 
Акм[олинской] о [б ласти], 3 ап [иски] 3[ападно]-сиб[ирского] отд[ела] [Императорского] Р у с 
ского] Географического] 0[бщества], XVII, I. Омск.

4 Н. М. Я д р и н ц е в ,  Алтай и его инородческое царство (Очерки путешествия по Ал
таю), Исторический] вест[ник], 1885, XX, с. 634.

5 G ш е 1 і n , [J. G.], Heise durch Sibirien, [Gottingen, 1752], I, cc. 404-405. H. Х а р у з и н ,  
Этнографическое] 0[бозрение], 1896, кн. 2-3, с. 4.
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«На болгарском языке колиба, колыбица, колыбка означает хижину, шалаш 
или вообще лачугу; колибари — жители поселка. По-сербски колиба 
и колибица означает хижину, барак, землянку, а в Черногории коли
ба — плетенка для молочных скопов. То же слово (koliba) употребля
ется в том же смысле и в хорватском языке; в этом языке, в смысле 
избы, употребляется слово koljeba, kolibica. Слово колиба встречает
ся и в словинском языке в смысле хижины; то же слово встречается 
в группе западно-славянских языков: в чешском колиба — шалаш, 
в польском калыба — шалаш, шатер и в словацком koliba — жилье 
пастуха, жилье в лесу, деревянный загородный дом... Слово колиба 
в живой великорусской речи совсем не употребляется»1.

Оскільки слово колиба означає в багатьох слов'янських мовах житло пас- 
гуха, іноді ж комору для молочних продуктів1 2 — це є певна, хоч 
і не остаточна, але орієнтаційна вказівка. Оскільки одночасно слово 
колиба щодо типу житла означає разом конічний курінь, землян
ку й багатокутний зруб з багатокутним дахом, — це свідчить про 
співіснування цих типів жител на певному відтинку часу.

Гуцульські скотарі XIX ст. на Карпатах3, зрозуміло, належать до зовсім ін
шого соціально-економічного укладу, ніж буряти XVIII століття 
або людність півдня та сходу Европи VII—VIII ст. Але, сполучаючи 
цей різноманітний матеріал, ми зможемо зробити досить імовірне 
припущення, що тип жител, який залишився в Карпатах, був досить 
поширений у пасгуших племен Европи, співіснуючи поруч з куре
нем та землянкою, як він співіснує і в бурятів, і в алтайських турків. 
Мова відбила факт як поширеності даного стадіального житла, так 
і співіснування зруба з куренем та землянкою, а разом і специфічну 
відміну цього житла як житла скотаря4.

1 Ал[ексей] X а р у з и н , Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из мате
риалов по истории развития славянских жилищ], 1907, сс. 241-242.

2 Ал[ексей] X а р у з и н , Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из мате
риалов по истории развития славянских жилищ], 1907, с. 291.

3 «Звичайно такими чабанами являється молодь під доглядом досвідчених дорослих 
іуцулів, знавців скотарства. Ці чабани здебільшого наймити. Тепер величезні альпійські 
пасовиська Чорногори належать багатим власникам, котрі їх віддають мешканцям долини 
на випас; вони роблять з чабанами умову щодо плати за випас, а з ватагами цих чабанів 
умовляються власники худоби». М. Р у с о в , Типи сел[янських] селищ в польській] Галичині, 
К. 1915, с. 155.

4 Буржуазні дослідники завжди ретельно відокремлювали й протиставляли постійне 
житло переносному, житло скотаря-кочовника — житлу осілого хлібороба. Тимчасом для 
цього немає підстав, якщо житло скотаря-номада й житло осілого чи напівосілого хліборо
ба належать тому самому ступеневі суспільного розвитку. На ступені варварства, а саме на 
середньому ступені доби варварства, і житло скотаря-номада, як і хлібороба мають спільні 
риси, що протиставляють їх житлу доби привласнення. Візьмімо курінь за дикунства (доби 
привласнення) та решіткову юрту за доби варварства. У курені й землянці (доби привлас
нення) жердини й земля становлять матеріал для житла в їх «природному» вигляді. Процес
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ТУРЛУЧНІ ХАТИ ТА КРУГЛІ СЕЛИЩА З ВИГОНОМ 
У ЦЕНТРІ ЧАСІВ ФЕОДАЛІЗМУ

Доба варварства на ступені запровадження скотарства й хліборобства та 
відокремлення ремества від хлібороства за родового суспільства (се
редній та вищий ступені варварства) є, як бачимо з попереднього 
викладу, ступінь, що для нього характеристичні, між іншим, круглі 
городища — селища, захищені тином, частоколом або земляним ва
лом та ровом. Таке селище є разом з тим загін, обора для стада даної 
громади.

На тип круглих селищ з вигоном для худоби в центрі ми можемо натра
пити й за доби феодально-кріпацького суспільства, але треба напе
ред сказати, що родові городища-обори, селища окремих, зв'язаних 
кревним зв'язком родових громад є щось цілком відмінне супроти 
круглих селищ часів феодалізму. Це селища різних соціально-еко
номічних формацій; вони — продукт цілком відмінних суспільних 
відносин і обстоювати їх подібність, зважаючи тільки на подібність 
їх зовнішніх форм, це означало б ставати на грунт буржуазного фор
малізму.

З круглих селищ феодальної доби з вигоном у центрі для худоби, що тра
пляються на Україні, заслуговують на увагу такі стародавні козаць
кі села кол[ишньої] Гетьманьщини, як Снятии (Коснятин літопису), 
Єреміївка тощо. «В больших и старинних казацких селах (Снятии, 
Еремиевка) посредине села расположен очень значительный выгон 
прямоугольной формы... От этого выгона идут улицы иногда под 
прямым углом, иногда нет. Таким образом, все усадьбы примыкают 
к выгону, образуя четыре паралельные улицы, пересеченные 
выездами из выгона наружу. Этот тип, более или менее выражен
ный, называется у немецких этнографов Runddorf — круговым»* 1.

праці, застосований до спорудження житла, ще не має посередніх ланок: він, сказати б, одно
разовий. Тимчасом, приміром, решіткова юрта з повстяним покриттям передбачає значно 
складніші процеси праці, переробляння сировини, чималу витрату робочої сили й робочого 
часу. Історія житла є не історія матеріалу та форм, а історія процесів праці та суспільних від
носин у процесі праці.

Житло скотаря покривають не шкурою забитого мисливцем звіря, а повстю, зро
бленою із шерсті свійських тварин: покриття роблять з кошем переробленої шерсті, отже 
вироблюють новий продукт з сировини.

В добу привласнення жердину, зрубавши, ставлять в основу куреня. В наступну добу 
із жердин спочатку роблять решітку (терме, кереге), а тоді вже і в такому вигляді лоза прави
тиме за стіну для житла. Процес праці ускладнюється, подвоюється, якщо не потроюється.

1 М. Р у с о в , Поселения и постройки крестьян Полтав[ской] г[убернии], Сборн[ик] 
Харьк[овского] и[сторико]-ф[илологического] о[бщест]ва, т. 13, X, 1902, с. 79. Щодо Чернігів
щини, т о М.  М о г и л ь ч е н к о  в статті «Будівля на Чернігівщині» нотує: «Круглого плану 
села з дворами, розставленими навкруги центрального вигону, нам бачити не траплялося», 
Мат[еріяли] до у[країнсько]-р[уської] етн[ології], Львів, 1899, т. І, с. 80.
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Стаття М. Р у с о в а , що з неї ми подали наведений витяг, написана 1901 р. 
і опублікована 1902 р.; тим то дослідник міг спостерігати ці стародав
ні козацькі села в вигляді деформованому супроти того, який вони 
мали в умовах феодально-кріпацького суспільства XVI і XVII ст. Тим 
цікавіше й важливіше відзначити стадіальну подібність цих круглих, 
укріплених, з вигоном у центрі, козацьких сіл часів феодалізму на 
території кол[ишньої] Гетьманщини, до круглих, укріплених, за
хищених тином «військовізованих» черкеських сіл тієї ж соціально- 
економічної формації, на північному Кавказі.

Італієць І о а н з Луки лишив нам опис черкеських селищ від XVII ст.1 У XVII 
ст. черкеські селища мали спільну огорожу навколо цілого селища із 
сплетених дерев, щоб, як пише італійський мандрівник, утруднити 
напад татарській кавалерії. П а л л а с (XVIII ст.) про селища темірго- 
івців розповідає: «Усі їх села укріплені». Він описує й спосіб темірго- 
івців робити огорожі навколо селища, щоб захиститися «проти на
падів своїх ворогів тубі та убихів». Кабардинці будували свої житла 
колом або квадратом, — і всередині лишалася площа, що нею ко
ристувалися як спільним двором для худоби, і тільки будівлі узденів 
та князів стояли поза селом1 2. «Такие скученные постройки с общей 
оградой или кольцом, как у кабардинцев, несомненно обуславлива
лись стремлением сделать аул возможно менее доступным в случае 
войны и оградить скот от ночных внезапных нападений и увода»3. 

Значення черкеських матеріалів насамперед те, що ми можемо через фак
ти черкеських жител та селищ, характерних для феодального сус
пільства, відтворити картину відповідних стадіальних моментів 
в історії житла й селища степової смуги феодальної України XVI- 
XVII ст. Річ у тому, що черкеські круглі укріплені селища з вигоном

1 М. К о в а л е в с к и й ,  Родовой быть [в настоящемъ, недавнемъ и отдаленномъ 
прошломъ: опыгь в области сравнительной зтнографіи и исторіи права Максима Ковалев- 
скаго], 1911, с. 292.

2 А. А. М и л л е р ,  Черкесские постройки, М атериалы] по этн[ографии] Р[оссии], 
т. И. 1914, с. 60. Те, що селища феодальної аристократії розташовуються окремо, поза села
ми сільских громад, це варто відзначити як прикмету даної формації. Таке територіальне 
розмежування, окремішність селянських сіл та панських селищ-садиб сходить у своїх по
чатках до доби родового суспільства. Ступінь первісних громад, заснованих на кревності їх 
членів, є  ступінь окремих родових садиб-селищ. Ступінь сільських громад, що з'являються 
на останньому етапі архаїчної формації, є  ступінь створення сіл. Оскільки процес утворен
ня сільських громад відбувався на останньому етапі архаїчної формації, для якого власти
вий поділ суспільства на два класи, то процес об'єднання садиб-селищ у село охопив тільки 
«селянські» садиби-селища; тимчасом садиби-селища родової аристократії («князів») збе
регли свою окремішність, ту окремішність садиб-селищ, що на ступені первісних кревних 
громад була, як сказано, властива всім садибам, селищам окремих кревних великородин- 
них груп.

3 А. А. М и л л е р ,  Черкесские постройки, Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], 
1914, т. II, с. 60.
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у центрі — це так само селища з турлучними, плетеними з очерету 
й обмазаними глиною житлами.

Смуга поширення турлучних мазанок на Україні є район кол[ишньої] 
Гетьманщини, Слобожанщини, район Валок, Куп'янська, Черкас, 
Звенигородки, Брацлава, історична кордонна смуга феодальної 
України XVI-XVII ст. Турлучні хати на Україні займають історично 
характерну смуіу. Властиві певній історичній стадії суспільно-еко
номічного розвитку феодальної України вони, ці турлучні, плетені 
з очерету, обмазані глиною «українські» хати, «вростають» в узгір'я 
Кавказу, в тип «черкеських» будівель, стадіально типових для арха- 
ічного типу тих самих турлучних плетених жител.

Як викладають історію житла на Україні українські буржуазні вчені? Що 
дає нам Х в [ е д і р ]  В о в к ?  Х в [ е д і р ]  В о в к  є типовий представ
ник буржуазного еволюціонізму, що, як і кожний інший буржуаз
ний еволюціоніст, не визнає жодних розривів та стрибків, а тільки 
поступовий, повільний іманентний процес «прогрессивного совер
шенствования». Українські мазанки, сплетені з очерету й обмазані 
глиною, українські турлучні хати, за Х в [ е д о р о м ]  В о в к о м ,  -  
це є посередній ступінь у «прогресі» від напівпідземних мазанок до 
бервенчастих хат. Він пише: «Первоначальные жилища украинского 
племени были с н а ч а л а  (! — В. П.) полуподземными мазанками 
и потом (?! — В. Л.), прогрессивно совершенствуясь, превратились, 
по крайней мере в северной полосе, в деревянные хаты»1. Тут, у про
цесі «совершенствования», на думку Х в [ е д о р а ]  В о в к а ,  мали 
вагу, найрізноманітніші окремі фактори: географічні, економічні, 
наявність чи брак того або того будівельного матеріалу, етнічні впли
ви й запозичення. Остаточно вирішити питання про походження 
української хати має, на думку Х в [ е д о р а ]  В о в к а ,  розв'язання 
питання про етно-географічні впливи. «Разнообразие материала за
висело и зависит главным образом от географических и экономи
ческих условий, но при этом были не без большого влияния и при
чины чисто этнические»1 2. «Обращаясь к тем соседним с славянами 
народам, жилища которых делались, а иногда и тепер делаются, 
с глиняной, выбеленной потом обмазкой, мы приходим к тому вли
янию, о котором мы уже раз упоминали, а именно — к иранскому. 
У наиболее близких к нам географически племен иранского проис
хождения, обитавших когда-то в пределах нынешней южной Укра
ины, — у черкесов, — мы встречаем сакли и своей формой, и спосо
бом постройки, и традиционной побелкой очень напоминающие 
украинские. Все это, конечно, еще не дает нам права считать вопрос

1 [ В о л к о в  Ф.] Украинский] народ [в его прошлом и настоящем], 1916, т. П, с. 336.
2 0 [р ]. c[it]., с. 513.
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0 происхождении украинской хаты решенным, но заставляет думать, 
что при обсуждении его необходимо обратить внимание в сторону 
именно иранских влияний»1.

Географічна й етнічна «п р и р о д а » є ultima ratio кожного буржуазного вче
ного, далі якої він не йде. Тимчасом те, що Х в [ е д і р ] .  В о в к  із сво
їх націоналістичних позицій уважав за «этнический характер укра
инской хаты» (с. 518) — є, насправді, тільки ознака її стадіальности, 
певна прикмета того, що ця хата є житло на певному ступені роз
витку феодально-кріпацького суспільства. Справа, розуміється, не 
в «этническом характере украинской хаты», не в «етнічних власти
востях житла», а в «общественных отношениях материального про
изводства», в ступені соціально-економічного розвитку. Залежно від 
того, оскільки в того або того народу збереглися залишки передкапі- 
талістичних формацій, ми знайдемо (або не знайдемо) житла з вогни
щами або з піччю, — житла з димовою відтулиною, що є разом з тим
1 відтулиною для світла (димарем-вікном), а іноді навіть і відтулиною 
для входу до житла (димарем-вікном-дверима), або житла з димарем 
і з вікнами, житла з дахом-стелею або житла з дахом і з стелею.

Житло з вогнищем, напівземлянка, житло без димаря й без вікон, де дим 
виходить або через двері, або через димову відтулину, де двері, вікно 
й відтулина для виходу диму ще не диференційовані, як не дифе
ренційовані й дах та стеля (дах є разом з тим і стелею), — стадіально 
відмінне від житла, що вже не є напівземлянкою, що так само має 
вогнище, але в якому є окремо димар, окремо вікна і стеля, дифе
ренційована від даху. Таке житло дуже близьке до типу дрібносе
лянського житла на Україні, але ця близькість зумовлена не «етніч
ними» «впливами», а «близькістю» етапів соціалько-економічного 
розвитку. Для ілюстрації ми наведемо матеріали про житла абин- 
ських татар, абхазців та черкесів.

Плетена з хмизу мазанка з вогнищем і з димовою відтулиною — відтули
ною для світла, з дахом-стелею, наполовину в землі, мазанка з усіма 
особливостями спільного житла первісних покревних громад збере
глася ще в XVIII ст. в абинських татар, що жили по р. Томі коло річок 
Кондами та Мрази. Зимові житла цих абинських татар XVIII ст. були 
до половини в землі, світло проходило через димову відтулину, сте
ля була з жердин і вкрита землею; опалювалося житло вогнищем1 2.

Вище ми згадували про «дарбазі» — спільні житла грузинських великих 
родинних громад. Ці грузинські «дарбазі» не відрізнялися від жи
тел абинських татар. «Прежде "дарбази" строили в земле, так что

1 0 [р ]. c[it]., с. 536.
2 Описание [сибирских] народов, изд. М и л л е р а , II, с. 167; Этнографическое] О б о 

зрение], 1896, П-Ш, с. 18. Пор опис мазанки в телеутів — W. R a d i  o f f ,  Aus Sibirien: [lose
Blatter aus dem Tagebuche eines reisenden Linguisten. Leipzig: T. O. Weigel, 1884.], I, SS. 331-332.
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над поверхностью ее возвышались лишь трубы их — эрдо, через 
которые выпускали дым от среднего очага и проникал свет в "дар- 
бази". Были деревни, застроенные исключительно такими "дарбаза- 
ми"; в них лишь эти трубы (эрдо), давали знать, что здесь находятся 
жилища людей»1.

Черкеські тур лучні хати супроти хат абинських татар визначають наступний 
етап суспільно-господарчого розвитку («іранський вплив» тут ні до 
чого). Оскільки в черкеських житлах є вже окремо дах і стеля, димова 
відтулина й вікна та оскільки в цих хатах ще зберігаються вогнища, як 
і в мазанках абинських татар — це є певний доказ, що вони належать 
до тої самої ще стадії, хоч і до певних окремих її відтинків. «Мож
но утверждать, что в черкесском жилище наиболее стойкой особен
ностью является очаг с дымарем в женской половине или кухне»1 2. 

Відокремлений дах і стеля, вогнище з димарем, а не з димовою відтулиною 
або з виходом для диму через двері, — все це стадіально відмежовує 
черкеську мазанку як від описаної мазанки абинських татар, так і від 
мазанки абхазців. «У южных соседей черкесов — абхазцев, в их кру
глом плетеном жилище, огонь разводится на полу, в середине; над 
очагом спускается цепь для котла, укрепленная на поперечных пе
рекладинах и поперечных балках. Дым выходит через крышу и две
ри и никаких намеков на устройство дымоходов в жилище нет»3. 
«У черкесов, за исключением "пекарен", в которых иногда не дела
ют дымоходов, в сакле и кухне над очагом всегда делается плетеный 
дымарь... У черкесов кубанских очаг с дымарем всегда примыкают 
к одной из боковых наружных стен, в то время как у бесленеевцев, 
в их сравнительно развитом жилище, очаг помещается у наружной 
стены фасада»4.

Основна характеристична відміна турлучної хати на Україні супроти тур- 
лучної хати північного Кавказу сходить до того, що остання зберегла 
ще тип житла з вогнищем, тимчасом як перша є вже житло з піччю. 
Житло з вогнищем — це дві окремі стадії в історії розвитку житла, 
що приходять одна на зміну одній в процесі зміни соціально-еконо
мічних формацій.

Турлучна хата на Україні вже не зберегла вогнища, як черкеська. Те, що 
нацдемівець Х в [ е д і р ]  В о в к  уважав за «ее этнический характер», 
насправді, є тільки ознака її стадіальної приналежності.

1 Н. А б а з а д з е ,  Сем[ейная] общ[ина] у груз[ин],Этнографическое] 0[бозрение], 
1889, с. 15.

2 А. А. М и л л е р ,  Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], т. II, с. 77.
3 А. А. М и л л е р ,  о[р]. c[It]., Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], т. II, с. 77; йо

го ж, Из поездки по Абхазии в 1907г., Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], СПБ, 1910, т. І, 
мал. 13; Е. М. ПІ и л л и н г , В іудаутской Абхазии, Этнография, І9 2 6 ,1—II, с. 65.

4 А. А. М и л л е р ,  о[р]. c[it]., Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], т. II, с. 77.
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РОЗВИТОК ПЕЧІ
Що житло «спочатку» опалювалося вогнищем, а «потім» на зміну вогнищу 

прийшла піч — це твердження ми знайдемо в буржуазній літературі 
з історії житла й опалення. «До появления печи в жилье последнему 
был свойственен очаг, который и удовлетворял всем несложным по
требностям хозяина данного жилья»1. «Жилое помещение... снача
ла отоплялось очагом»1 2.

«Історичність» [ 0 ] л [ е к с і я ]  Х а р у з і н а ,  буржуазного історика житла, 
не йде далі загального й неконкретного «спочатку» й «потім». До 
того ж своє узагальнене й розпливчасте «спочатку» — «потім» він 
обгрунтовує, посилаючись не на історичні етапи суспільно-еко
номічного ладу, а на етнічні та на географічно-кліматичні умови. 
«Суровость климата, вызывающая усиленную заботливость о со
гревании жилого помещения и изготовлении сложной, соотвеству- 
ющей климату пищи, не могла не содействовать развитию печи 
и в Северо-западном крае, где она должна быть признана весьма 
усовершенствованной»3. «Теплый климат, в котором живут, напри
мер, южные славяне, остановил развитие печи и дал им возмож
ность удовлетворяться очагом. Хотя печь и среди южных славян 
известна, но она далеко не повсеместно распространена и во вся
ком случае несравненно ниже, по степени своего развития, чем так 
называемая русская печь, свойственная и каждой хате Северо-за
падного края»4.

Це «географічне» протиставлення двох «національних» типів житла досить 
наочне, але його не важко спростувати. Є країни з кліматом значно 
суворішим за клімат Білорусі, а втім там панує житло з вогнищем, як 
і на Балканах, а не з піччю. Вогнище, піч, груба, центральне опален
ня поширені по земній кулі не за кліматичними смугами, а відповід
но до тих чи тих соціально-економічних формацій.

Цілком незалежно від клімату, від географічних кордонів, від етнічних влас
тивостей однаково і в суворому кліматі Арктики, і в м'якому кліматі 
Балкан або Кавказу, ми натрапимо на спільні житла великих родин
них громад з вогнищем. На Балканах (Кавказі) зберігся тип великої 
родинної громади, так звана задруга. Збереження певних суспіль
них форм (в даному разі великої родинної громади) тягне за собою 
збереження й відповідного типу спільного житла.

Географічно-кліматична теорія поширення жител з вогнищем та жител

1 А л [ е к с е й ]  Х а р у з и н ,  Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из ма
териалов по истории развития славянских жилищ], 1907, с. 178.

2 Там само.
3 Там само, с. 179.
4 Там само.
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з піччю не витримує найменшої критики. Ігноруючи історію, бур
жуазні вчені оперують «природою».

Погляд, що житло виникає не «історичним», а «природним» шляхом, за
лежно від природних, кліматично-географічних умов, якнайкраще 
відповідає тому витвореному буржуазією ще в XVIII ст. поглядові 
на природу людини, за яким у людині «бачили щось, що постало 
не історично, а встановлене самою природою»1. Так само, мовляв, 
людина, як і житло людини.

«Домова громада», що живе в спільному домі і веде комуністичне хатнє гос
подарство, складаючись з кількох, часто багатьох і досягаючи іноді 
до 50-х родин, така домова громада має величезний запас робочої 
сили, щоб обслуговувати житло. З роздрібненням домової громади 
на окремі дрібні «ізольовані» родини й дрібні селянські господар
ства запас робочої сили зменшується. ;

У «вузькій» родині немає кому ввесь час мати справу тільки з вогнем; незна
чні розміри родини, малий запас робочої сили не дозволяють увесь 
час підтримувати вогонь, робити великі запаси палива. Щоб дрібно
селянське господарство в умовах натурального господарства могло 
існувати й розвиватися, для цього треба було замінити вогнище і за
мість вогнища винайти спосіб, з одного боку, зберігати тепло й після 
того, як загасав вогонь, а з другого — заощаджувати тепло і витрату 
робочої сили на огрівання житла, отже зменшити кількість палива 
й потребу постійно підтримувати вогонь1 2.

Закрита з усіх боків піч зберігає на певний термін тепло й після того, як 
вогонь перестав уже горіти, коли паливо вже перегоріло. Те, що піч 
вистигає не одразу, зменшує і кількість потрібного палива, і час опа
лювання, а тим самим і витрату часу на заготівлю палива, на процес 
опалювання.

Піч, зберігаючи тепло на довгий час, разом з тим зменшує й витрату часу 
на готування їжі для родини та для худоби. Піч випалена, — вогонь

1 К. М а р к с . К критике политической] экономии, 1930, сс. 51-52.
2 Л. Я. Ш т е р н б е р г  як один з аргументів, що примушують гіляків жити в спільному 

домі, наводить саме той, що багато праці доводиться витрачати на підтримання постійного 
вогню в житлі. «Экономическая выгода таких общих помещений состоит в том, что отопле
ние, поглощающее у гиляков, вследствие несовершенного устройства печей, огромное коли
чество дров, не так обременительно для каждого лица в отдельности» (Этнографическое] 
0[бозрение], 93, II, 35). Пор. відомості про каза[х]ів: «...Горит неугасаемый огонь: в чучелах 
он поддерживается толстыми сырыми древесными пнями и усиливается по надобности под
кладываемыми мелкими дровами и хворостом. Отопление юрт осенью до перехода в зи
мовки, отопление чучелы и кошей в течении не менее семи месяцев — отопление непре
рывное, самое усиленное — представляется чем-то чудовищным в отношении истребления 
леса. Нужно думать, что самая пылкая фантазія не представит количества топлива, необхо
димого зимой для таких жилищ». В. Ш н э . Зим[овки и другие постоянные сооружения] 
коч[евников] Акм[олинской] о[бласти], Зап[иски] 3[ападно]-сиб[ирского] отд[ела] [Импера
торского] Р[усского] Географического] 0[бщества], XVII, I, Омск, 1894, с. 12.

^  3 історії житла на Україні 539



більше не підтримується, але їжа «пріє» в печі. З заміною вогнища 
на піч скорочується робочий час, витрачуваний саме на дані проце
си праці, і звільняються так потрібні й обмежені в умовах «вузької» 
родини робочі руки.

У розвитку печі можна відзначити декілька основних стадій. Як першу, слід 
назвати ту стадію за доби родового суспільства, коли піч ставиться 
поруч житла з вогнищем. Піч ставиться на дворі коло хати з вогни
щем просто неба або під наметом.

Наступна стадія в розвитку житла — це стадія на етапі, коли позначається 
злам від родового суспільства до класового. На цьому етапі з розви
тком класової диференціації розвиток житла, типового добі родо
вого суспільства, йде — про це ми говоритимемо далі докладніше — 
лінією кількісного зростання жител різного призначення; «житло» 
розвивається коштом зростання «двору». Отже для цієї стадії хара
ктеристичні в дворах пануючої заможної верхівки окремі пекарні, 
окремі хижі з піччю, тимчасом як житло ще робиться з вогнищем. 

Стадія пекарні, як окремої будівлі з піччю, є посередня ланка між першою 
стадією (піч просто неба поруч житла з вогнищем) та стадією житла 
з піччю1. Для цієї стадії, коли піч робиться в житлі, можна відзначи
ти два відмінні напрямки розвитку: один, коли піч з'єднується з вог
нищем — на цьому ми зараз не спинятимемося1 2 — і другий — коли 
при тому чи тому типі дво- (три)- камерного житла в одній частині 
його робиться піч, а в другій — вогнище.

1 Житло з піччю є, в основному, ознака житла феодального суспільства, як житло з во- 
шищем — колективного житла родового суспільства; а втім, житло з вогнищем існує й далі 
за доби феодально-кріпацького суспільства. Тут мала велике значення класова експлуатація 
селян поміщиками. Адже ж там, приміром, де піч для випікання хліба була монополією  
поміщика, з чого він мав зиск, або спільною власністю громади, а селянам було заборонено 
пекти хліб у себе, там зазначений тип житла з вогнищем, як тип житла селянського, дуже 
довго зберігався за часів феодалізму.

2 «Характерно, что рядом с печыо или чувалом продолжает устраиваться и другая 
печь, в которую вмазан котел, как это мы видим у киргизов и башкир, или очаг, как это 
встречается у долган и якутов. Случаи сохранения очага наряду с печыо не являются ред
костью среди народностей, переходящих от пользования очагами к пользованию печами: 
привыкшему варить себе пищу в котлах, над огнем, полукочевнику трудно перейти к другим 
способам варки, вследствие чего он перед печью продолжает устраивать еще очаг, с при
способлениями для подвешивания над ним котла. Этот способ соединения очага с печью..., 
такие печи можна наблюдать и до настоящего времени у некоторых финских народностей, 
у которых, напр[имер], среди вотяков, эстов, тавастов, корелов, обыкновение соединять печи 
с очагом продолжает господствовать». Н . Х а р у з и н .  Ист[ория развития] жил[ища] у [ко
чевых и полукочевых] тюрк[ских] и монгольских] народностей России], Этнографическое] 
0[бозрение], 1896, П-Ш, с. 42. Й о г о  ж. Очерк ист[ории] разв[ития] жил[ища] у финнов, 
Этнографическое] 0[бозрение], 1895, II, с. 80. «Рядом с топкой печи остается прежний очаг 
или "огнище", левая половина шестка углублена и над этим углублением висит чугунный 
котел». Д. П. Н и к о л ь с к и й ,  О бесермянах: [(Этнографические заметки по работе Штейн- 
фельда «Бесермяне. Опыт этнографического исследования»)], Жив[ая] ст[арина], 1895,1, с. 20.
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Ця стадія типова, приміром, для черкеського заможного житла часів фе
одалізму, але для українського селянського дво- (три)- камерного 
житла часів кріпацтва й після нього ця стадія вже перейдена. Се
лянське житло, як воно склалося на Україні за названої доби, має 
або в обох камерах печі, або в одній частині піч, а в другій грубу (для 
доби розвитку капіталізму — в куркульських хатах).

Накресливши основні стадії розвитку селянського житла з піччю за перед- 
капіталістичних формацій, перейдімо до докладнішого розгляду 
кожної з них. Почнімо з тієї, що ми її визначили як першу: піч сто
їть просто неба коло житла з вогнищем. Як сказано вище, ця ста
дія належить до ступеня покревних великородинних громад доби 
запровадження скотарства та хліборобства за родового суспільства. 

«Есть полное основание думать, что печь в своих первоначальных формах су
ществовала вне жилья и что она лишь впоследствии была использо
вана для надобностей жилого помещения», — пише [ О ] л [ е к с і й ] 
Х а р у з і н 1. Для України к[інця] XIX, поч. XX ст. разом з майже ос
таточним зникненням решток родового ладу ця стадія давно вже 
перейдена і коли іноді в іншому дворі поруч хати з піччю можна 
натрапити ще на складену на дворі піч, то це в жодному разі не є за
лишок перейдених стадій, а новотвір, зумовлений певними суспіль
но-господарчими обставинами нового часу, випадок псевдоморфе- 
ми, що його розшифрувати як псевдоморфему — завдання не дуже 
складне1 2. Розмежовуючи стадіально різні, хоч зовні й подібні, явища, 
треба не забувати найголовнішого, а саме, що стадія окремої печі 
поруч житла з вогнищем це одне, а окрема піч, споруджена біля 
хати з піччю — це комплекси явищ, властиві цілком відмінним сту
пеням суспільно-господарчого розвитку.

В багатьох народів приміром, в остяків, у яких збереглися ще виразні за
лишки родового ладу й родових відносин, такі окремі печі поруч 
житла з вогнищем є явище досить поширене3. «Выпечка хлеба

1 Ал[ексей] Х а р у з и н ,  о[р]. c[it]., с  178. «Печь встречается и вне жилья», с. 179. «...  
Третий тип "пурне" сходен с русскою печью. Он не имеет дымохода и дым выходит здесь 
непосредственно из чела. "Пурне" обыкновенно находится вне жилища, рядом с домом под 
навесом». Л. П а  н е к, Жилище мтиулов, Сб[орник] М[узея] А[нтропологии и] Этногра
фии], IX, 1930, с. 248.

2 Фотографію такої «глинобитной печи» поза житлом просто неба на Україні на
водить А л [ е к с е й ]  Х а р у з и н ,  Слав[янское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из 
материалов по истории развития славянских жилищ], 1907, з с. Божедарівки кол[ишнього] 
Верхнєдніпр[овського] пов[пу] на Дніпропетровщині (мал. 155). Я не маю змоги в даному 
разі детально спинятися на питанні про способи робити піч поза житлом. З цього погляду 
треба насамперед відрізнити, приміром, печі, викопані в землі, у вигляді ями, пристосованої 
для випікання хліба, від печей, зроблених на поверхні з глини, — але це виходить за рамки 
моєї статті.

3 У заможних остяків житла з піччю.
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(в остяків — В. П.) производится кругляшками (ковригами) [...] 0,8- 
1,2 кг [в] глиняной печи, построенной на четырех столбах около жи
лища. Дым из этой печи выходит сразу на воздух без трубы. После 
удаления головни и углей ковриги закладываются в печь и отвер
стие плотно закрывают доской на подпорке»1.

У черкеських селян на північному Кавказі, де залишки родового ладу так 
само в XIX ст. були ще досить помітні, ми можемо спостерігати всі 
стадії, що на Україні з розвитком капіталізму вже зникли, а саме — 
і стадію окремої печі просто неба або під наметом, поруч житла 
з вогнищем, і стадію окремої пекарні поруч житла з вогнищем1 2. 

Пекарня, як окрема будівля поруч житла, з'являється на зламі переходу 
від передкласового суспільства до класового, коли розвиток житла 
в зв'язку з дедалі більшою соціально-економічною диференціацією, 
ідучи лінією кількісного розвитку, зумовив зростання двора та чис
ла жител у ньому. Саме житло щодо форми й розмірів лишається 
незмінним, збільшується тільки число жител у дворі. Розвивається 
житло, як ми зазначили вище, коштом розвитку двору. Згідно з цим 
палац («д в о р е ц ») феодала або півфеодала на певному етапі й був 
«д в о р о м » у властивому розумінні цього слова3.

«Богатые киргизы строят отдельные юрты для взрослых сыновей, гос
тей и проч. Гордость киргиза заключается в обладании большим

1 Г е о р г и й  С т а р ц е в ,  Остяки. [Социально этнографический очерк], Л., 1926, с. 34.
2 «Эти печи (з глини — В. Я.), — пише А. А. М і л л е р ,  — ставятся или открыто, под 

навесом, или в специальной постройке — пекарне» (о[р]. c[it]., с. 73). «Часто обходятся в хо
зяйстве и без пекарни, помещая печь открыто или под навесом» (с. 76).

«Не останавливаясь на внутреннем устройстве бесерменской избы, почти не отлича
ющейся от устройства обыкновенной русской, заметим лишь, что у них есть "курные" или 

"черные" избы, лишенные вовсе дымовой трубы, и только в стене есть отверстие». «В задней 
половине двора, в глубине усадебного места, стоит та же деревянная постройка с дымовым 
отверстием вместо трубы, на поперечной балке посреди его висит большой чугунный котел, 
под которым устроено из дикого камня нечто вроде очага. Это строение называется "чум", 
составляющий отголосок древней культуры наших восточных инородцев — черемисов, во
тяков, остяков, чувашей и башкир. Возле стен чума расположены скамьи или нары; здесь же 
бесермяие варят свою "кумышку", летом вся семья обедает и ужинает в чуме, ибо все они 
выезжают из избы» (Д. П. Н и к о л ь с к и й , О бесермянах: [(Этнографические заметки по ра
боте Штейнфельда «Бесермяне. Опыт этнографического исследования»)], Жив[ая] ст[арина], 
1895 ,1, с. 19).

3 «Дворец» даного часу, цілком відповідно до початкового змісту слова, означав не 
дім, а окрему садибу-селище заможного владаря, «суцільну купу різноманітних будівель, 
споруджених на даному дворі». «Дворец» є «двір», садиба є селище, як ми вже відзначили, 
говорячи про городища. «Около зимовки богатого киргиза строятся, кроме помещения для 
скота, еще и жилища для рабочих, для гостей, больного скота и пр. Подчас такая зимовка, 
принадлежащая одному лицу, получает характер целой деревни. Так, напр., зимовка кир
гизского бая Тотанова представляла, по словам Словцова. небольшую деревеньку из 24 жи
лищ, расположенных группами и обнесенных изгородью». Этнографическое] 0[бозрение], 
1896, ІІ-ІІІ, с. 46.

542



количеством юрт... В XVII в. знатные и зажиточные киргизы устра
ивали особые юрты и для жен, детей, стряпни и для съестных при
пасов» ( М и л л е р  [А.], Описание [сибирских] народов, II, с. 129)* 1. 

Кількісна лінія дальшого розвитку житла, типового для доби родового сус
пільства, за доби феодального суспільства зафіксована й виявлена 
в С. Толстова в нарисі «Жилище в эпоху феодализма». Зазначивши, 
що виникнення класового суспільства в його феодальній формації 
зумовило собою різкий злам у розвитку житла, С. Т о л с т о в  під
креслює, що вже на пізній стадії родового ладу, коли феодальні від
носини вже почали складатися, але ще остаточно не склалися, у фор
мах жител та селищ з'являється «целый ряд изменений, первона
чально идущих по линии количественной». З'ясування цієї кількіс
ної лінії розвитку, збільшення числа дрібних окремих жител за фе
одально-кріпацької формації, — безперечна заслуга С. Т о л с т о в а .  
Він пише: «Частные жилища вождя и его дружины, рабов и дворни, 
группируясь вместе, выделяются из общей структуры селения, диф
ференцируясь по размерам, но не изменяя первоначально своих 
функций и архитектурных форм... При росте числа построек они 
принимают на себя различные функции (жилище вождя, жилище 
его жен, хижины для приготовления пищи, хижины слуг, парадные 
хижины и т. д.), но в зависимости от этого изменяют и свое устрой
ство. Резиденция киргизского манапа представляет комплекс юрт, 
структурно одинаковых, но различных размеров, из различного ма
териала и с различным убранством, несущих различные функции: 
парадные юрты — для целей представительства, юрта манапа, его 
жен, его слуг и т. д. То же самое представляет собой резиденция 
вождя кафров — зулусов. Яркий пример сохранения этой формы на 
гораздо более поздней стадии развития феодализма представляет

1 Н. Х а р у з и н ,  Ист[ория развития] жил[ища]у [кочевыхи полукочевых] тюрк[ских] 
и монгольских] народностей России], Этнографическое] Обозрение], 1896, Н-Ш, с. 42. Йо
го ж. Очерк ист[ории] разв[ития] жил[ища] у финнов, Этнографическое] Обозрение], 1896,
I, с. 32. В іншому місці [М.] X а р у з і н спиняється окремо на питанні про розвиток двора та 
дворових будівель. «Развитие благосостояния не позволяет богатому кочевнику помещать 
все свое имущество в одной юрте; он строит рядом с жилой юртой другие, в которые пере
ходят жить члены его семьи с частью семейного имущества, или он устраивает специальные 
юрты-кладовые, назначенные исключительно для хранения имущества... Нам здесь важен 
принцип, согласно которому постройки для хозяйственных целей, в силу обстоятельств, от
деляются от жилого помещения. Неуменье (?! — В. Я.) строить себе более обширные жили
ща приводит и полукочевые народности к разделению двора на ряд отдельных построек, при 
чем для этой цели утилизируются обыкновенно старые формы жилья». Этнографическое] 
0[бозрение], 1896, Н-Ш, с. 44.

«Собираясь женить сына, отец прежде всего строит для него новую юрту на север от 
своей; причем юрта сына собственно должна быть меньшей величины» (П. О с т р о в с к и х ,  
Этнографические] зам[етки] о тюрках Минусинского] края. Жив[ая] ст[арина], III—IV, с. 315, 
1895).
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собой «дворец» абиссинского негуса, до последнего времени являв
шийся целым городом однотипных цилиндро-конических хижин»1. 

У заможного монгола, як пише Р у б р у к , возів-жител, однотипних повстя
них наметів на колесах буває не менше як сто. Спиняючись на стой- 
бищі, ці намети встановлюють на віддалі «половины полета камня», 
в два, треба припустити, концентричні ряди, що утворюють ніби 
стіни навколо властивого намету, що стоїть у центрі1 2.

Двір заможного шляхтича за часів феодалізму на Україні розвивався так 
само, розростаючись кількісно, вміщаючи більше або менше, залеж
но від заможності, число окремих дрібних будівель з різним родин
ним і господарчим призначенням. Зростання заможності — зро
стання двору — зростання кількості будівель: кожна нова господарча 
потреба зумовлює спорудження окремої будівлі. Будівлі спеціалі
зуються. Диференціюються функції окремих будівель: поруч житла 
споруджується пекарню, комору, «клеть», хлів, інбар, клуню, стодо
лу, свинарник, лазню тощо3.

Стадія, коли в двокамерному житлі в одній частині споруджується піч, 
а в другій — вогнище, «знімає» окрему пекарню; тут на зміну кіль
кісному збільшенню будівель на дворі, процесу зростання числа 
окремих дрібних будівельних одиниць на певному етапі приходить 
процес концентрації4.

Кажучи про «современный дом зажиточного черкеса» як дім, «построен
ный по образцу русского», А. А. М і л л е р пише: «В то время, как 
в правой, мужской, половине построена новейшая печь с кирпич
ной трубой, в левой стороне, женской, где готовят пищу, сохрани
лись настоящие черкесские очаг и дымарь»5. «Все типы германского

1 С. Т о л с т о в .  0 [р ]. c[it]., Б[ольшая] Советская] Энциклопедия], 1932, с. 433.
2 В и л ь г е л ь м  д е  Р у б р у к ,  Путешествие в восточные страны, перев[од] М. Малеина.
3 «В Тюрингии печь-хлебовка (Backofen) часто лишь примыкает к зданию, но не вклю

чается в него». Ал[ексей] Х а р у з и н ,  Славянское] жил[ище в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. 
Из материалов по истории развития славянских жилищ], с. 180.

4 Коли поруч з піччю з'являється груба, тоді ми спостерігаємо той самий процес: піч 
лишається в «господарчій», «жіночій» частині, в пекарні, а грубу влаштовується в «світлиці», 
в чистій половині.

5 А. А. М и л л е р ,  о[р]. c[it]., Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], т. 11, 1914, с. 77. 
А. М і л л е р  помиляється: справа не в «русском влиянии». Можна було б відзначити не чер
кеські будівлі, не сучасні, збудовані не «по образцу русскому» і разом з тим такі, що, як і цей дім 
заможного черкеса, поєднують при двокамерному житлі піч в одній камері житла та вогнище 
в другій. «Есть основание полагать, что в Норвегии наряду с очагом печь появилась не ранее 
XI в., вероятно, вместе с появлением нового помещения, ставшего рядом с первоначальным. Это 
последнее, не утратив очага, приобрело у германских племен в большинстве случаев значение 
кухни. Интересно отметить, что по сие время в германском доме т[ак] называемого] саксонского 
типа, в помещении с очагом находятся кровати хозяина и хозяйки, т. е. глав семьи, что особенно 
оттеняет основной характер этого помещения». Ал[ексей] X а р у  з и н ,  Слав[янское] жил[ище 
в] Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из материалов по истории развития славянских жилищ], с. 237.
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дома (франкський, саксонський та східно-германський — В. Я.) ха
рактеризуются непременным присутствием очага в основном по
мещении, очага, не исключающего наличности печи в помещении 
дополнительном»1. Так само й у словинців. «Печь у словинцев слу
жит для согревания жилья и для печения хлеба, но не для изготовле
ния пищи вообще... Печи словинцев топятся исключительно по чер
ному: находясь в жилом помещении, совершенно соответствующем 
нашим хате и избе, печь устьем своим выходит в сени на очаг, с кото
рого она и отапливается, дым из печи и с очага подымается под по
толок сеней, обыкновенно сведенный коробковым сводом, и выходит 
через трубу, лежащую под частью означеного свода, наружу»1 2.

Цього матеріалу цілком досить, щоб ствердити, що українська селянська 
хата з піччю наприкінці кріпаччини вже належала не цій стадії (вог
нище в одній частині житла, піч — у другій), а наступній (житло 
тільки з піччю в обох камерах), проте в способах робити піч і димар 
не важко розпізнати риси, властиві тій стадії, яку ми змалювали, на
вівши щойно поданий матеріал.

П. Ч у б и н с ь к и й  у «Трудах [Этнографическо-статистической] экспеди
ции [в Западно-Русский край]» подав дані про селянську хату, як 
вона була до скасування кріпацтва та в перше десятиліття після 
скасування його.

Піч у хаті за тих часів робили так само, як і черкеси, хоч у цих останніх 
вона містилася, звичайно, не в хаті, а на дворі. «Хакуышь — пекар
ня — в виде отдельной постройки, плетеной, обмазанной снаружи 
и внутри глиной и крытой соломой или камышем. Пекарни эти 
имеют квадратное очертание около 5 аршин в стороне; углы бывают 
иногда настолько закруглены, что вся постройка кажется круглой. 
В пекарне центральное место занимает всегда глинобитная печь — 
хаку. Самая печь делается так: сначала устраивают из глины с по
ловой площадку, на которую накладывают конусом короткие куски 
дерева и обломки веток, затем все это обкладывают толстым слоем 
глины й приколачивают доской. Когда глина подсохнет, снаружи 
прорезывают отверстие и через него постепенно вынимают изнутри 
дерево. Печь готова и служит специально для выпекания хлеба».

Що пише П. Чубинський?
«Большинство крестьян делают свои печи непосредственно из глины таким 

образом: устраивается сначала на подмостках платформа, на кото
рую насыпают толстый слой земли (глини — В. Я.); землю (гли
ну — В. Я.) эту убивают колотушками и смачивают водой, чтобы 
она плотно улеглась. Когда платформа усыпана землею, посредине

1 Ал[ексей] Х а р у з и н , о [ р ] .  c [ i t ] с. 238.
2 Ал[ексей] X а р у з и н , о[р]. c[it]., с. 180.
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ее кладут мешок, крепко набитый половою (или большой куль со
ломы) и опять насыпают земли (глины), постоянно убивая ее, как 
и прежде, колотушками и смачивая немного водой. Когда печка на
сыпана достаточной величины, развязывают тот мешок, который 
был присыпан землею, высыпают из него полову и выбрасывают ее 
вон; отверстие, оставшееся после этого в насыпи, и есть «варистая» 
печь; затем ее тщательно выстругивают заступом и вымазывают 
глиной»1.

Як бачимо, спосіб робити піч з глини той самий у черкесів, який був свого 
часу в українських селян, тільки в цих купу соломи обкладають гли
ною, а там гілки та дощечки.

Що особливо для нас цікаво — це спосіб сполучувати димар (комін) з піч
чю. У черкеських будівлях «нижний край дымаря (плетений з оче
рету — В. П.) прилегает и соединяется глиняной обмазкой с печью». 
Малюнок у статті А. А. М і л л е р а  дає виразне уявлення про цей 
конус з очерету перед пічною відтулиною, пічними челюстями1 2. Ди
мар, комін для виходу диму п е р е д  челюстями печі типовий і для 
української хати. «Потом устраивают на выдающейся части плат
формы, "на припічку" перед самими челюстями, "комин". Комин — 
это проход для дыма, виходящего из печки, из которого потом дым 
выходит через "шию" в "вивід", т. е. в трубу. Форма комина бывает 
различна»3.

Що тут ми маемо справу не з «етнічним принципом», не з «географічним 
або кліматичним фактором», а тільки з ступневим етапом розвитку 
житла на тому чи тому ступені розвитку соціально-економічних вза
ємин даної соц[іально]-економічної формації — це видно і з того, 
що дані етнічні й географічні матеріали ми легко можемо замінити 
на інші (але того ж таки ступеня): замість українців і черкесів узяти 
білорусів4, балканських слов'ян, фіннів5 тощо.

1 [ Ч у б и н с к и й  П.] Труды [Этнографическо-статистической] экспедиции [в Запад
но-Русский край], т. VII, с. 381.

2 А. А. М и л л е р .  0 [р ]. c[it]., Материалы] по этн[ографии] Р[оссии], II, сс. 73, 69.
3 [ Ч у б и н с к и й  П.] Труды [Этнографическо-статистической] экспедиции [в Запад

но-Русский край], т. VII, с. 381.
4 «Над припечком простирается зонтикообразно навес для улавливания провода ды

ма в трубу. Такой навес называется обыкновенно комин или, как напр[имер], в Сокольском 
у[езде] Гродн[енской] г[убернии], шапка». Ал[ексей] Х а р у з и н ,  Славянское] жил[ище в] 
Сев[еро]-Зап[адном] кр[ае. Из материалов по истории развития славянских жилищ], 1907, 
с. 186. «Над припечком подымается, лестницеобразно суживаясь, труба... труба на всем сво
ем протяжении называется в Сев[еро]-зап[адном] крае либо дымник, либо комин». А. Х а 
р у з и н ,  [Славянское жилище в Северо-Западном крае. Из материалов по истории развития 
славянских жилищ], с. 189.

5 Р. М. Г а б е («Материалы по народ[ному] зодчеству зап[адных] финнов Ленинград
ского] окр[уга») пише:«Стоимость работ по кладке печи от 25 до 30 руб. в зависимости и от 
размеров ее, и от конструции, причем стоимость возрастает при постановке дымовой трубы
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В українському селянському житлі часів кріпацтва при двох частинах жит
ла вже не роблять в одній вогнище, а в другій піч, але залишки цієї 
стадії збереглися досить явно. Аджеж комин, прироблений попе
ред челюстів печі, дає «боковой канал, ведущий в сени и открываю
щийся так называемой к а гл о ю в б о в д у р  и л и  к о м и н  и л и  
д ы м а р ,  т. е. дымовую трубу, чаще всего выплетенную из лозы»... 
«Внизу дымарь доходит до земли и иногда в нем устраивается каби
ця — небольшая глиняная печечка, на которой можно сварить что- 
нибудь, не растапливая большой печи в хате. Иногда кабиця устра
ивается и посреди сеней»1.

Отже перед нами в с і н я х хати — типовий «чувал», вогнище, з димарем 
над ним — стадіальне явище, переходова ланка від вогнища до печі. 
І. Н. Г л у ш к о в  у нарисі «Чердынские воіульї. [Этнографический 
очерк]» описує воіульську «нор-коли», рубану бервенчату хату 
з чувалом (вогнище з димарем). «У двери, в углу, устраивается не
что вроде камина, представляющего из себя несколько наклонную 
трубу из связанных между собою палок, обмазанных толстым сло
ем глины. В передней части трубы сделан вырез, высотою в аршин 
или полтора, через который разводят в трубе огонь. По окончании 
топки труба повыше выреза закрывается берестяным кругом. Этот 
камин носит название "човаль"; он дает тепло, пока топится»* 1 2.

Для українського селянського житла часів кріпацтва таке вогнище з дима
рем над ним в одній частині двокамерного житла, з піччю в основній, 
є тільки уламок стадії, що її ще можна реконструювати, але яка вже 
не збереглася так, як, приміром, у воіулів або черкесів, де залишки 
передкапіталістичних формацій значно міцніші й помітніші.

позади самой печи, так как при таком расположении усложняется ход дымовых каналов» 
(Западно-финский сборник, [АН СССР], Л., 1930, с. 119).

1 [ В о л к о в  Ф.] Украинский] народ [в его прошлом и настоящем], т. И, с. 525.
2 И. Н. Г л у ш к о в ,  о[р]. c[it]., Э[тнографическое] Обозрение], 1992, II, с. 45.
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Буржуазная фолькло
ристика и проблемы 
стадиальности

I
Буржуазная фольклористика до эпохи империализма была проникну

та национал-демократическими идеями. «Народ творит и поет»; 
«Народ поет то, что он сам творит», — такая концепция определя
ет формирование буржуазной фольклористики рассматриваемой 
нами эпохи1. Народ и народное творчество утверждается в этой

1 «Мифологическая теория» — яркий пример идеалистической фольклористики. 
Фольклор рассматривается как наиболее чистое выражение «народного творческого ду
ха», начальных основ этноса, абсолютных в своей исходной завершенности, ничем извне не 
обусловленных и потому остающихся неизменными и не развивающимися. К сказкам ми
фологи подходили, изучая их как остатки доисторического национального предания; в по
словицах искали выражения народной мудрости. В соответствии с этим фольклористика 
сближалась с националистической доктриной, и то, что было задачей этой последней, опре
делялось вместе с тем как основная задача фольклористики — воссоздавая мировоззрение 
отдаленнейших предков народа, служить делу национального самоутверждения. Теория 
заимствования возникла как отрицание теории самобытности. Теория заимствования раз
била теорию самобытности указанием на роль международных влияний и заимствований. 
Идея моногенезиса была ударом, непосредственно направленным против попыток воссоз
дать для каждого из народов национально независимую мифологию и защищать самобыт
ную обособленность каждой данной этнической мифологии. «Исключительно националь
ная точка зрения расширялась до исследования всей индо-европейской семьи народов» 
(А. Н. Пыпин). Теория заимствования сохраняла националистическую направленность, хотя 
и в совершенно иной форме, чем это делала теория самобытности. Подобно тому как срав
нительное языкознание, так и сравнительная фольклористика в основу всех своих постро
ений ставит разграничивающее утверждение: если данная «праформа» являетея основной 
для данного «исходного» этноса, то она же является заимствованием у всех других этносов. 
Итак, для теории заимствования характерен тезис о «главенствующем» и «зависимых» фоль- 
клорах. Заимствование, в конечном счете, оказывалось только способом для обоснования 
самобытности. И мы имеем все основания сказать о теории заимствования, что она была тео
рией самобытности для определенного народа и теорией заимствования для всех остальнык 
народов.

Ф. И. Буслаев понял то, чего не могли «в пылу схватки» и ожесточенных словесных 
споров понять другие. Переиздавая свои труды 60-х годов по предложению Отделения рус
ского языка и словесности Академии Наук, Ф. И. Буслаев в 1887 г. писал: «С тех пор изучение 
народности значительно расширилось в объеме и содержании, и соответственно с новыми 
открытиями установились иные точки зрения, которые привели ученых к новому методу 
в разработке материалов. Так наз[ываемая] Гриммовская школа с ее учением о самобытности
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концепции как некое недифференцированное целое, в котором не 
различаются ни отдельные классы, ни отдельные личности. В соот
ветствии с этим в заключительной статье «О народных песнях» пер
вого тома «Des Knaben Wunderhorn» (1805) Арним так излагал свой 
взгляд на фольклор: «Мы ищем высокого, мы ищем золотого руна, 
принадлежащего всем, образующего богатство н а ш е г о  ц е л о г о  
н а р о д а ,  его собственное внутреннее живое искусство, ткань долго
го времени и могучих сил, веру в знание народа, сопровождающие 
его в радости и смерти: это — песни, саги, верования, изречения, 
истории, пророчества и мелодии»1. Арним настойчиво подчеркива
ет, что это «золотое руно принадлежит в с е м » ,  что речь у него идет 
о «целом народе», что под «народом» он понимает нерасчлененное 
единство вне взаимоисключающих различий «сословий» и «образо
вания». Геррес о «Des Knaben Wunderhorn» писал: «Существование 
такой музыкальной, звучной, сильной поэзии в средине народа — 
утешительное явление; внутреннее ее достоинство свидетельствует 
о ее истинности, и то, что она сделалась народной поэзией, доказы
вает, что эта истина имела цену не только индивидуально для твор
ца, но и нашла проникающий путь во всей массе, слившей поэта [и] 
народ в одно целое. Народ раскрыл сам свое внутреннее содержание 
в этих песнях»* 1 2.

Наиболее ярко этот взгляд на «народное творчество» развили братья Гримм, 
в 1812 г. выпустившие первый том «Детских и домашних сказок» 
с посвящением их Беттине Арним. Братья Гримм исходили из мыс
ли в отношении фольклора, развитой уже Арнимом, что народ яв
ляется источником всякой истинной поэзии, что не отдельный поэт, 
но народ в своей целостности создал старые сказки и песни или, как 
Вильгельм Гримм однажды выразился в письме к Брентано, что «на
родная поэзия написана, как и закон на Синае, самим богом»3.

Ссылаясь на известного Вольфа, Вильгельм Гримм утверждал: «Илиада 
и Одиссея не были вовсе творением и изобретением одного челове
ка: эти картины великой героической эпохи сложились в одно це
лое из общих народных сказаний, существовавших в многочислен
ных песнях».

народных основ мифологии, обычаев и сказаний, которое я проводил в своих исследова
ниях, должна была уступить место теории взаимного между народами общения в устных 
и письменных преданиях». Миграционная школа была расширением сферы применения 
школы самобытности, она охватывала наиболее широкие области фольклора, но все это де
лалось для того, чтобы выяснить место данного национального фольклора в общей системе 
этнографических связей мирового фольклора.

1 Paul Kluckholn. Die deutsche Romantik, 1924, S. 119.
2 Ibid., S. 121.
3 Ibid., S. 128.
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Все эти положения, как и тезис Я. Гримма, что «многообразие эпического 
творчества возникло из великой, наивной и бессознательной народ
ной веры», — были частным применением к фольклорным пробле
мам одного из основных положений либерально-демократической 
доктрины, как она сложилась в эпоху, когда буржуазия была еще 
восходящим классом.

В борьбе против сословной расчлененности феодального общества, в борь
бе за уничтожение сословных привилегий и привелигированных 
сословий лозунг «единой нации», лозунг «целого», лозунг «народа» 
был боевым и воинствующим лозунгом буржуазии. Народ был про
возглашен творческим началом, источником творчества, и Я. Гримм 
с этой точки зрения высказывал иногда парадоксальные положения. 
«В этом смысле поэзия Гете менее значительна, чем какая-нибудь 
старинная мифология», — писал Я. Гримм Арниму.

Русская фольклористика в процессе своего формирования питалась из 
того же источника. Неоспариваемой, эмпирически наблюдаемой 
истиной представлялась мысль о народных истоках фольклорного 
творчества, о том, что фольклор принадлежит народу, что народ 
есть творец песни. «Крестьянин творит и поет». «Едва ли есть в мире 
народ певучее русского. Во всех почти минутах жизни русского кре
стьянина, и одиноких и общественных, участвует песня: почти все 
свои труды, и земледельческие и ремесленные, он сопровождает 
песнею. Он поет, когда ему весело, поет, когда ему грустно... Поют 
все: и мужчины, и женщины, и старики, и дети. Ни один день не 
пройдет для русского крестьянина без песни. Он дорожит своими 
песнями: можно сказать, что они составляют любимую и лучшую 
утеху его простой жизни»1.

Эти буржуазно-демократические концепции фольклора очень упорно 
держались в буржуазной фольклористике вплоть до начала XX века. 
Буржуазная фольклористика XIX в. была проникнута либерально
демократическими тенденциями. Буржуазная же фольклористика 
новой эпохи обнаруживает крутой поворот от демократии к поли
тической реакции.

1 П. Киреевский. Русские народные песни, 1 8 4 8 ,1, стр. 1. Эту же концепцию фолькло
ра излагает и Ф. И. Буслаев (1818-1897). Свои знаменитые «Исторические очерки русской 
народной словесности и искусства» (СПб., 1861, 2 тома) он начинает так: «В самую раннюю 
эпоху своего бытия народ имеет уже все главнейшие основы своей национальности в языке 
и мифологии, которые состоят в теснейшей связи с поэзией, правом, обычаями и нрава
м и ... Единственным орудием, сохранившим древнейшие предания народа, является че
ловеческое слово, к которому сходятся все тончайшие нити родной старины, все великое 
и святое, все, чем крепится нравственная жизнь народа». «Тою же силою, какою творился 
язык, образовались и мифы народа и его поэзия... Миф одевался в поэтическую форму 
песни, песнь раздавалась на общественном торжестве — на пиру, на свадьбе или же на по
хоронах».
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Теории, в которых сводятся на-нет или вовсе уничтожаются последние 
остатки буржуазно-демократической доктрины, охватывавшей в свое 
время все области знания, в том числе и фольклористику, находят 
теперь все большее распространение и признание, окончательно вы
тесняя везде и всюду, в том числе и в фольклористке, все, что под
держивало принципы буржуазной демократии.

Если в свое время буржуазия как восходящий класс в борьбе против феода
лизма противопоставила принципу сословного расчленения обще
ства лозунг «единой нации» и этим новым боевым политическим 
лозунгом насытила содержание всех областей теоретических знаний, 
в том числе и фольклористику, то буржуазия эпохи империализма, 
эпохи загнивающего капитализма, отказывается от своей прежней 
либерально-демократической программы. В процессе перестрой
ки буржуазной фольклористики выбрасываются как «ненаучные» 
и «устаревшие» прежние тезисы о примате народа, о народе как но
сителе творческого начала, о народном творчестве.

«Что в с е ,  п р и н а д л е ж а щ е е  н а р о д у ,  в о з н и к л о  н е о б х о д и м о  
из  н а и б о л е е  г л у б о к и х  н а р о д н ы х  к о р н е й ,  — э т о  р о 
м а н т и ч е с к о е  в о з з р е н и е ,  с ф о р м у л и р о в а н н о е  Я к о 
в о м  Г р и м м о м ,  с о в р е м е н н а я  ф о л ь к л о р и с т и к а  б о л ь 
ше  не р а з д е л я е т » 1.

Между Гансом Науманом и Гриммом есть глубокая и принципиальная 
разница, разница принадлежности их к двум различным истори
ческим эпохам. Если для Я. Гримма «народная поэзия рождается 
в душе всего народа (aus dem Gemiit des Ganzen)», если для него 
«народная поэзия» противоположна «искусственной поэзии», воз
никающей «в душе отдельного человека», и поэтому о «народной 
поэзии» Я. Гримм скажет, что «она создается не одним, двумя или 
тремя», но что «она есть сумма целого»1 2, то Ганс Науман решитель
но восстанет против этих взглядов и будет говорить не о «народе» 
и «народной поэзии», не о «творческом духе», отождествленном 
с «народным духом», но именно о «нетворческом» «народном духе», 
о «народе — не-творце», о ненародном характере так называемой] 
«народной песни», о «искусственной поэзии» как о поэзии, лежа
щей в основе «народной поэзии».

Наметилось два противоположных взгляда. Один, согласно которому все 
творческое — это народное, и другой, согласно которому народ не 
есть творец, народ ничего не творит, он только пассивно воспринима
ет. Первое воззрение рассматривало народ как нечто нерасчлененное

1 Hans Naumann. Primitive Gemeinschaftskultur. Beitrage zur Volkskunde und Mythologie,
Jena, 1921, S. 168.

2 В. M. Жирмунский. Проблема фольклора. Сборник в честь акад. С. Ф. Ольденбурга,
1933, стр. 203.
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и недифференцированное, как нечто целое и целостное, и в соот
ветствии с этим — и продукты народного творчества как единые 
и целостные в своем составе. Второе воззрение говорит о «выснкем» 
и «низшем слое», о «господствующем» и «подчиненном» слоях, 
о «слое господ», который творит указанные культурные ценности, 
становящиеся, в меру их спускания с вершины культурного слоя вниз, 
достоянием «народных масс», где эти ценности соответственно пере
рабатываются и изменяются и в таком виде передаются следующим 
поколениям. Если раньше «продукты народного творчества» рассма
тривались как нечто целостное, то теперь идет речь о ряде напласто
ваний, последовательно отслаивавшихся в фольклоре. «Что касается 
фольклористики, то даже для наиболее далеких ее областей теперь 
говорят о наслоениях, спустившихся вниз из более высоких сфер»1.

Фольклористике, исходившей из признания наличия «народного творче
ства» и «народной песни», фольклористике, утверждавшей «возни
кновение» песни в «народе», «народное происхождение песни», 
Ганс Науман противопоставляет утверждение о ненародных, книж
ных, литературных источниках песен, бытующих в «низших слоях 
нации». «Народность» «народной песни» с точки зрения Ганса На- 
умана — фикция. «Народная песня есть спустившаяся вниз искус
ственная песня (Volkslied ist gesunkene Kunstdichtung), и не все, что 
действительно принадлежит народу, всегда возникло из его глубо
чайших корней, как верила романтическая фольклористика»1 2. Та
кие выражения, как, «народная поэзия», «народное творчество», 
«возникновение» песни «в народе» Ганс Науман берет в критические, 
отрицающие кавычки. Он настойчиво подчеркивает кавычками ус
ловность и относительность тех концепций, которые в свое время 
были так популярны и казались столь бесспорными.

В теории Ганса Наумана нашло себе яркое отражение отрицание буржу
азной демократии, отрицание тех основных либерально-демокра
тических установок, которые господствовали в буржуазной фоль
клористике в предшествующую эпоху. Следует заметить, что эти 
антидемократические концепции не являются исключительною 
принадлежностью фольклористики, они охватывают всю систему 
буржуазных наук, включая не только антропологию, археологию, 
историю, но и биологические науки. Ганс Науман в своей области 
сделал то, что в других науках — Ганс Гюнтер, Карл Шухгардт или 
Г. Коссина3.

1 Hans Naumann, op. cit., S. 168.
2 Ibid., S. 7.
3 Hans Gunther. Rassenkunde Europas; Rassenkunde des deutschen Volks; Adel und Rasse; 

C. Schuchhardt. Alteuropa.
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В предшествующую эпоху говорили о «целостном духе нации». Ганс На- 
уман говорит о «верхнем» и «нижнем слое нации», о «расчленен
ности народа» на противостоящие друг друїу «Oberschicht» и «Un- 
terschicht», — тезис, тесно связанный с основным тезисом, из которо
го он и исходит о « г о с п о д с т в е  в ы с ш е г о  с л о я  над низшим». 
«Путь этнических расчленений» есть и был всегда путем буржуаз
ной науки с тем различием, что на данном этапе буржуазия будет 
говорить о «расчлененности самого этноса». Если раньше говорили 
про «die Heimat der Indogermanen», то Ганс Гюнтер или Карл Шух- 
гардт будет говорить о «die Heimat der Herrenschichten dieser Volker». 
Если миграционная теория предшествующей эпохи исходила из те
зиса о миграции народа, то фашистская индогерманистика в лице 
Г. Гюнтера или К. Шухгардта будет говорить о миграции г о с п о д 
с т в у ю щ и х  с л о е в  народа. В соответствии с этим пути миграции 
это — не пути переселения народа, а пути «завоевательных походов» 
«слоя господ». Так же точно не народ, a «Herrenschicht» рассматри
вается как «истинный и единственный носитель культуры». Идея 
«господства» противопоставляется идее демократии, «господа» вы
двигаются на первый план.

Абзац, которым Ганс Науман заканчивает вступительную главу своей кни
ги, не оставляет ни малейшего сомнения в том, что он совершенно 
ясно ставил перед фольклористикою задачу изменить русло, актив
но включиться в полемическую атаку против принципов либераль
ной демократии, стать на службу воинствующего фашизма.

В несколько приподнятом, правда, тоне, но сохраняя четкость формулы «от
каза от демократии», он пишет: «Дух (Geist) возвышается над мас
сою. Движение вперед в разладе с общим осуществляется личностью, 
совестью и духом как продуктом верхнего слоя... Так рассматрива
емая фольклористика (Volkskunde) отворачивается от демократии, 
по крайней мере в вульгарном ее понимании, и ведет к признанию 
просвещенной аристократии и творческой личности, в руках кото
рых заключены господство (Fiihrertum) и культурный прогресс»1.

Было бы совершенно ошибочным думать, что Наумановская теория нис
хождения сверху культурных ценностей соответствует действитель
ности. Приведенный абзац, в котором идет речь о «творческой 
личности», стоящей над «нетворческой» массой и действующей 
в «разладе с массами» и, вместе с «просвещенной аристократией», 
держащей в «сжатой руке» власть (Fuhrertum), дает яркую и непо
средственную политическую расшифровку смысла основного поло
жения теории Ганса Наумана: «Alles Volkstiimliche» gehort iiberwun- 
denem und versunkenem an».

1 Hans Naumann, op. cit., S. 17.
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Спорить о деталях с Гансом Науманом нельзя иначе, как только вскрывая 
воинствующий смысл каждого из его утверждений. «Уточняя», уси
ливая реакционный смысл формулы: «Das Volk produziert nicht, es re- 
produziert», Ганс Науман настаивает не только на том, что «народные 
песни происходят от художественной литературы», но особенно на 
том, что они происходят от «художественной литературы в ч е р а ш 
н е г о  дня» .  «Низший слой» заимствует у «высшего» то, что для по
следнего является уже отжившим. «Носителем народной поэзии яв
ляется низший слой нации, вкус которого следует за вкусом высше
го слоя, отставая от этого последнего на значительный промежуток 
времени... Конечно, необразованные сочинители, "люди из народа" 
могут быть не только носителями, но и сочинителями песни. Но если 
они сочиняют песни, то в стиле художественной поэзии, который 
уже устарел и спустился вниз, и никак не в стиле художественной 
поэзии своего времени»1. К тому же «народ» заимствует не отдель
ные песни, сохраняя в целом самостоятельность, но именно будучи 
всецело подчинен творчеству «просвященной аристократии», где 
только и есть, по мнению Наумана, «личность, совесть и дух». «Речь 
идет не столько о том, что отдельные стихотворения XVIII ст. сдела
лись распространенными в народе, сколько о том, что вся тогдашняя 
поэзия, весь тот стиль сделался распространенным в народе». «Весь 
слой художественной поэзии XVIII в. сделался теперь народным»1 2.

Подобно тому, как А. Ван-Женнеп настаивал на том, что метод историче
ский нужно заменить методом биологическим3, так и Ганс Науман 
отстаивает мысль, что эта «подчиненность» «низшего слоя» «высше
му» есть не временное и местное, не историческое явление, но веч
ный и неизменный б и о г е н е т и ч е с к и й  закон. «Таков биогене
тический закон, что народная поэзия на свой образец воспроизво
дит пройденные стадии искусственной поэзии. Так должно понять 
тезу Гоффман-Крайера: народ не производит, он воспроизводит»4. 
Отсюда Ганс Науман делает такое заключение: «Это, — замеча
ет он, — по моему убеждению, есть базис, на котором различные 
взгляды на "происхождение" народной песни "в народе" могут быть 
соединены»5.

«Наиболее любимые "народные песни" времени около 1900 года были 
опустившимися и переработанными искусственными песнями кон
ца XVIII в., когда они украшали разнообразные "альманахи муз"»6.

1 Hans Naumann, op. cit., S. 5.
2 Ibid.
3 A. van Gennep, Le folklore. P[aris], 1929, p. 34
4 Hans Naumann, op. cit., S. 5.
5 Ibid., S. 4.
6 Ibid., S. 4.
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«Известно, что по наблюдениям, связанным преимущественно 
с именем Джона Мейера, народный вкус отстает приблизительно 
лет на 100 от вкуса образованных, и так многие искусственные песни 
конца XVIII в. сделались именно теперь излюбленными народны
ми песнями»1. Ганс Науман этим указанием хочет обосновать свою 
теорию о «спускании культурных ценностей». Однако материал, на 
который ссылается Ганс Науман, говорит не за него, а против него. 
Мы имеем в виду главу в книге, посвященную «Studien iiber Ban- 
kelgesang». Ведь, в конечном счете речь идет о чем? О воздействии 
творчества «высшего слоя» на «низший»? Вовсе нет, речь идет о так 
называемом] «мещанском романсе» XVIII ст., находящем себе рас
пространение среди городской мелкой буржуазии и по мере про
никновения капиталистических отношений в деревню, в процессе 
становления сельской буржуазии, находящем распространение так
же и на селе.

То, что Ганс Науман и Джон Мейер сводят анализ и характеристику мел
кобуржуазной литературы XVIII-XIX ст. к черте «отставания от вку
са образованных на сто лет» — это вполне последовательно для их 
классовых исследовательских позиций.

Между тем перед нами картина совершенно иная: городская и сельская 
буржуазия на начальных этапах своего формирования, как класса, 
с о з д а е т  с в о ю  п е с н ю ,  свою повесть, распространяемые очень 
широко и активно при помощи иногда самых примитивных печат
ных способов, выдвигая свои кадры авторов, распространителей, из
дателей, используя ярмарки, базары, праздники и т. д.

Тезис Наумана, что если «люди из народа» и сочиняют песню, то никак не 
в стиле художественной поэзии своего времени, а б с у р д е н .  Ведь 
если в Германии в конце XIX в. в народе бытовали песни в стиле 
стихотворений, наполнявших альманахи муз в конце XVIII в., то это 
случилось только потому, что народные сочинители песен XVIII в., 
упомянутые «бенкельзенгеры», сочиняли эти песни в свое время 
именно в стиле художественной поэзии своего времени.

II
В эпоху империализма буржуазная фольклористика, как и вся буржуазная 

наука в целом, решительно отворачивается от тех методов, направ
лений и школ, которые господствовали в предшествующую эпоху. 
Исторические и генетические концепции, с их релятивизмом И ПО

ЗИТИВИЗМОМ, эволюционистским и либеральным «laissez faire», более 
не отвечают классовым требованиям монополистического капитала, 
несущего с собою антидемократическую реакцию по всему фронту.

1 Ibid., S. 175.
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Буржуазная фольклористика новой исторической стадии идет теми же пу
тями, которыми в области философии пошел Э. Гуссерль, для кото
рого существует только абсолютное, и оно исключает относительное.

Вместо того, чтобы рассматривать фольклор как процесс и фольклорные яв
ления брать в движении, в процессе развертывания противополож
ностей, формалистическая фольклористика хочет базироваться на 
исследовании самотождественности каждого фольклорного факта, 
на утверждении тождества, не знающего развертывания противопо
ложностей. И потому, что каждое фольклорное явление трактуется 
как стабильное и тождественное, неизменное, полагаемое самим со
бою, и потому, что временные и пространственные связи явлений 
фольклора выведены за пределы объектов изучения современной 
буржуазной фольклористики, идея развития, идея изменения, воз
никновения и исчезновения, перехода всего из одного в другое, — 
развитие как «борьба» противоположностей, — сбрасывается со 
счетов. Очевидно, что при таком чисто метафизическом подходе 
к вопросам фольклористики генетическое и позитивистическое из
учение фольклора, утверждавшееся на прошлом этапе, оказывается 
теперь исключенным.

Современная буржуазная фольклористика предложила устранить из обла
сти научного исследования изучение связей. Теория заимствования, 
которая изучала только пространственное движение фольклорных 
явлений, или фольклорные явления в их пространственных связях, 
претендовала тем самым на историзм; этнографическая школа, 
говорившая о связи фольклора с «бытом», антропологическое на
правление, сравнительный подход, все, чем жила буржуазная фоль
клористика предшествующей эпохи, эпохи домонополистического 
капитала, — все это теряет кредит в глазах формалистов. Фолькло
ристика предшествующей исторической стадии оценивается на 
данном историческом этапе как зашедшая в тупик, как бессильная 
разрешить стоявшие перед ней задачи.

Феноменологизм, противопоставленный генетизму, — так обозначаются 
пути формалистического течения в новейшей буржуазной фоль
клористике, исходящей из описания изолированного от связей, 
взятого в себе и потому вне развития данного фольклорного факта. 
Генетическому методу противопоставляется феноменологический 
метод: исключивши все предпосылки, исследователь должен стать 
возможно ближе к самому явлению и описать его так, как оно есть 
в себе. На первый план выдвигается интерес к составу, к структуре 
явления, причем вопрос о том, как произошло явление, не подни
мается вовсе.

Объектом исследования утверждаются не гетерогенные связи явлений, по
лагающие данное явление в ином и иное в данном, но положенность
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явления собою в самом себе, тождество, не знающее противополож
ностей. Исключается все, что обусловливает явление, — явление бе
рется как обусловленное ничем, как безусловное. Это метафизика? 
Безусловно, да. На место относительного вновь выступило абсолют
ное. Впрочем, эта метафизика стремится сохранить фикцию строгой 
научной точности. Именно поэтому она и подчеркивает эмпиризм 
в своих исходных точках и дескриптивизм превращает в основной 
метод исследования. Феноменологизм это и есть дескриптивизм, но 
дескриптивизм, идущий дальше дескрипции и дальше эмпириче
ского, отождествляющий себя с метафизикою.

Феноменологический метод исходит из чистого описания, но от непосред
ственно эмпирически данного, подлежащего описанию, явления он 
переходит к абсолютному. Описательное изучение явления утверж
дается только как исходный пункт для проникновения в сущность, 
для вскрытия «смысла». И отсюда чистая феноменология, eidetische 
Wissenschaft определяется как наука не о фактах, а о «сущности», как 
наука, которая восходит к сущности данного, вскрывает его структуру.

Формалистическая фольклористика сводит цель исследования к о п и с а 
н и ю  фольклорного явления. Позитивистические и эволюционист
ские течения в фольклористике второй половины XIX в. «сняли» ме
тафизику мифологической школы. Формализм пытается на новых 
основаниях формального дескриптивизма возвратить метафизике 
и абсолютному господствующее положение в фольклористике. Фе
номенологизм исходит из чистого описания. «Описание» воздвига
ется как гарантия построения метафизики на основе «строгой науч
ности». Но несмотря на эти оговорки, на набрасывание вуали «науч
ности» и «эмпиричности», феноменологизм есть явно реакционное 
идеалистическое направление, методология, характерная для эпохи 
империализма. III

III
Формалистическая фольклористика обособляется в отдельное направление, 

ведя линию на разрыв, — хотя и не без колебаний, компромиссов 
и тех или других уступок, — по отношению к тем школам и направ
лениям, которые были господствующими до 1898-1914 гг. То, что каж
дая из этих школ базировалась на изучении связей явлений (времен
ных и, преимущественно пространственных, как, напр., миграцион
ная теория), т. е. в конечном счете связей с действительностью, хотя 
и понимаемой узко и ограниченно, как «быт» или «этнос», — это 
и обусловило определяющую межевую линию разрыва с ними фор
малистической фольклористики, поскольку эта последняя и з у 
ч а е т  я в л е н и е  в не  этнических, бытовых и пространственных 
(географических) связей, как явление в себе.
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В. Шкловский в статье «Связь приемов сюжетосложения с общими приема
ми стиля»1, являющейся основоположной для формалистической 
фольклористики, выступает определенным противником психоло
гизма, бытовизма и генетизма в фольклористике, впрочем, нужно 
сказать, не более последовательным, чем и все остальные сторон
ники «нового направления». Отказ от изучения связей определяет 
критическую направленность статьи В. Шкловского. Его не удовлет
воряют ни «миграционная теория», ни «теория единства психики», 
объяснявшие сходство повествовательных мотивов или тождеством 
бытовых и психологических условий, или же заимствованием, усло
виями этно-географических отношений.

В. Шкловский приводит соответствующие высказывания А. Н. Веселовско
го. «При сходстве или единстве бытовых и психологических условий 
на первых стадиях человеческого развития мотивы (...простейшие 
повествовательные единицы, образно отвечающие на разные запро
сы первобытного ума или бытового наблюдения...) могли созда
ваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты». 
Однако «если в различных народных средах, мы встречаем форму
лу с одинаковой, случайной последовательностью, такое сходство 
нельзя, безусловно, вменить сходным процессам психики». Сход
ство в таких случаях, по мнению Веселовского, следует объяснять 
заимствованием. «Чем сложнее комбинация мотивов (как песня, 
комбинация стилистических мотивов), чем оба нелогичнее, и чем 
составных мотивов больше, тем труднее предположить при сход
стве, напр., двух подобных, разноплеменных сказок, что они возник
ли путем психологического самозарождения на почве одинаковых 
представлений и бытовых основ. В таких случаях может подняться 
вопрос о заимствовании в историческую пору сюжета, сложившего
ся у одной народности другой»1 2.

В. Шкловский утверждает «ненаучность» и «неприемлемость» положений, 
развивавшихся и отстаивавшихся «школой заимствования». «До
пущение заимствований не объясняет существования одинаковых 
сказок на расстоянии тысячи лет и десятков тысяч верст»3. В. Шклов
ский указывает на то, что совпадение сюжетов встречается и там, 
где нельзя предположить заимствования. «Особенно примечатель
на Потанинская параллель между историей Бата и жены Анупу 
(египетская повесть о двух братьях) и тюркскою сказкой об Иди
те. Отмечаю, что промежуток между записями этих двух сказок — 
около четырех тысяч лет. Правда, — довольно ядовито замечает

1 В. Шкловский. Теория прозы, М. — Л., 1925, стр. 21-55.
2 А. Н. Веселовский. Собр. соч., II, I, стр. 4, 11;  В. Шкловский, op. cit., стр. 22.
3 В. Шкловский, op. cit., стр. 23.
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В. Шкловский, — в таких случаях прибегают к гипотезе, что сказ
ка занесена колонистами, но объяснение это слишком напоминает 
предположение Вольтера, что окаменевшие морские раковины на 
Альпийских горах занесены туда пилигримами»1.

Борьба против А. Н. Веселовского, Ж. Бедье и иных, отстаивавших необ
ходимость изучения связей фольклора с действительностью, утверж
давших обусловленность фольклора «бытом», «средой», «этносом», 
«пространственным перемещением» и т. д., ставится в порядок дня. 
Трактовка сказки как некоего реликтового отложения действитель
но существовавших отношений объявляется формалистами прин
ципиально ненаучной. Нити, которыми связывался фольклор с бы
том, это только пыльная паутина, от которой надлежало формали
стам наиболее тщательно очистить объект исследования. Веселов
ский устарел. От него отвернулись. «Приемы Веселовского и Бедье 
принадлежат более или менее отдаленному прошлому», — пишет 
В. Пропп1 2.

«Ненаучность» Веселовского и всей этнографической школы, им возглав
ляемой, заключается, по мнению В. Шкловского, .именно в том, что 
Веселовский пояснял фольклор в связи с действительностью. Со
ответствующий абзац и аргументация, почему данная школа «не
точна» «в самом своем основании» у В. Шкловского наиболее опре- 
деляющи для формализма. « Э т н о г р а ф и ч е с к а я  т е о р и я  не 
т о ч н а  в с а м о м  с в о е м  о с н о в а н и и .  По  н е й  с к а з о ч 
н ы е  м о т и в ы - п о л о ж е н и я  я в л я ю т с я  в о с п о м и н а н и я 
м и  о д е й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в о в а в ш и х  о т н о ш е н и я х .  
Так, напр., кровосмешение в сказках свидетельствует о первобытном 
гетеризме, помощные звери — следы тотемизма, похищение невест 
в сказках — воспоминание о браке посредством увоза. Подобными 
объяснениями положительно завалены все работы, в частности тру
ды А. Н. Веселовского»3.

В. Шкловский утверждает, что такое «объяснение происхождения мотивов», 
«работа по выяснению» бытовой основы «оказывается» «абсурдной» 
даже в наилучших «классических исследованиях происхождения 
сказки». В качестве соответствующего примера он указывает на одно 
из исследований акад. В. Ф. Миллера. «Похищение невест в сказках, 
в которых привыкли видеть изображение действительно существо
вавшего обычая, едва ли может считаться воспроизведением быто
вого явления»4. «Так же обстоит дело с сюжетом «муж на свадьбе

1 Ibid.
2 В. Пропп. Морфология сказки, Л., 1928. Допросы поэтики, в. XII, стр. 24.
3 В. Шкловский, op. cit. Теория прозы, стр. 24.
4 Ibid., стр. 25.
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жены». Крук, а вместе с ним и Веселовский, объясняют его возникно
вение обычаем левирата, т. е. признанием за родственниками мужа 
прав на его жену. Если это объяснение верно, то непонятна ярость 
Одиссея, который, очевидно, не знает об этом обычае»1.

Итак, ни изучение этно-географических связей, ни психо-бытовая обуслов
ленность не могут объяснить ни возникновения, ни дальнейшего 
существования фольклорных фактов. И отсюда заключение, теза, — 
основное положение школы: фольклорные явления нужно рассма
тривать вне связей, брать как нечто ничем не обусловленное, как 
обусловленное собою и для себя.

В мою задачу не входит говорить о формализме, излагаемом в отдельных 
высказываниях каждого из его представителей. В предшествовав
шем параграфе, давши общий очерк «идеальной» схемы формали
стической фольклористики, мы сказали по существу все, что нужно 
было сказать об этом течении. Этим можно было бы и ограничиться, 
тем более, что никто из формалистов «чистым» и «последователь
ным» формалистом не был: не только в том отношении, что никто 
из формалистов не дал ни развернутой критики предшествующих 
течений, ни связного изложения системы воззрений школы, но и в 
том, что никто из них не порвал окончательно с генетическим ме
тодом и над каждым из них тяготел более или менее значительный 
груз прошлого. Приходится говорить только об отдельных попыт
ках исследователей, так или иначе работавших формальным мето
дом, приблизиться к феноменологической схеме обоснования фор
мального метода.

У того же В. Шкловского, «ведущего» в школе формалистов, в названной 
статье мы найдем сколько угодно утверждений, свидетельствующих 
о том, что он не сумел преодолеть ни генетической, ни психологи
ческой, ни бытовой точки зрения. Больше того, у него мы найдем 
попытки реставрировать «бытовую» точку зрения, несколько модер
низировав ее и внесши в нее некоторые поправки. Привнесение не
скольких коррективов делает для В. Шкловского вполне приемлемой 
ту самую трактовку В. Миллера, Крука, А. Н. Веселовского, на которую 
он обрушил целую  гору грозных филиппик. «Не отрицая возможно
сти возникновения мотивов на бытовой основе, я отмечаю, что для 
создания таких мотивов обыкновенно пользуются коллизией обыча
ев — противоречием их: воспоминание о несуществующем больше 
обычае может быть использовано для построения конфликта»1 2.

Отдельная поправка, частная деталь — и к тому же в пределах того же са
мого, только расширенного в объеме бытовизма, — и формализм

1 Ibid., стр. 26.
2 Ibid.
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оказывается примиренным с исследованиями, объявленными перед 
этим «абсурдными».

Так же обстоит дело и в вопросе о генетическом подходе к изучению фоль
клора. С точки зрения «идеальной» схемы, феноменологический 
метод исключает генетический, противостоит ему. Вопросы о про
исхождении, развитии и изменении снимаются как «ненаучные». 
Между тем, для наших формалистов вопросы генезиса не снимаются 
окончательно, а только, как это мы увидим, несколько отодвигаются. 
И что еще более любопытно, критика предшествовавших направле
ний идет, по существу говоря, с позиций именно этих критикуемых 
направлений. Так, напр., Р. М. Волков, который в своей «Сказке»1, 
дал характерный образец исследования, построенного на основе 
формального метода, отмежевываясь от школы заимствования, от
рицал ее по линии постановки вопроса о генезисе. Он упрекал ми- 
грационистов в том, что они не выдвигали на первый план вопросов 
генезиса, — упрек, звучащий несколько странно в устах формалиста, 
с точки зрения которого вопросы генезиса или не существуют вовсе 
или имеют вообще второстепенное значение.

О школе заимствования он высказывается языком правоверного «генети- 
ста»: «Плохую услугу делу изучения сказки, мне думается, оказала 
школа заимствования: не задаваясь вопросом, при каких условиях 
мог возникнуть тот или другой сюжет, какие бытовые основы его, 
устанавливалась просто передача его от одного народа к другому на 
основании сходства содержания, сходства часто притом чисто внеш
него. При таком подходе вопрос о том, как могла создаться сказоч
ная фантастика, что лежит в основе ее, даже и не ставился»1 2.

Обвинения определенные, но значит ли, что формализм берет на себя за
дачу поставить и ответить на эти два вопроса: 1) «откуда мог возник
нуть тот или другой сюжет?» (на вопрос генезы) и 2) «какие бытовые 
основы сюжета?» (на вопрос о связи фольклорного явления с кон
кретной действительностью). Вовсе нет... Напротив, тот же Волков, 
как формалист, решительно заявляет о своем отказе исследовать 
вопрос «установления того быта, который вызвал сказку к жизни, 
который ее создал». «Уяснить себе, установить быт, легший в ос
нову сказочной формалистики, для нас за дальностью расстояния 
трудно»3, — подчеркивает Р. М. Волков.

Для Р. М. Волкова нет сомнений, что именно «быт» вызвал к жизни сказ
ку, — эта истина для него аксиоматична, — и потому только трудно
стью и отдаленностью он и аргументирует поворот от генетических

1 Р. М. Волков. Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки, 1924.
2 Ibid., стр. 6.
3 Ibid.
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вопросов к формалистическим. Он пишет, продолжая развивать 
свою мысль «Трудность эта усложняется высокой, тонкой слож
ностью сказочной формы, стиля, композиции, с одной стороны, 
и запутанностью генеалогии сказочных сюжетов, с другой. П о э т о -  
м у задачею изучения сказки является, мне думается, установить...», 
и проф. Р. М. Волков определяет задачи формалистического изуче
ния сказки.

Генетическая точка зрения не преодолевается. И формалисты в вопро
се о взаимоотношениях феноменологического и генетического ме
тодов выдвигают компромиссное решение, своеобразную теорию 
первоочередности и второочередности методов, Р. М. Волков созда
ет целую градацию задач, иерархию методов. «Задачею изучения 
сказки является, мне думается, установить 1) что в сказке относится 
к форме, стилю; 2) на основании сюжетных схем выделить те моти
вы, из которых по тем или иным композиционным приемам слага
ются сюжетные схемы. Установив все мотивы сказок, мы и подойдем 
к тому быту, из «которого этот мотив почерпнут; а установив быт, 
мы, может быть, установим и хронологию, а также и генеалогию 
сказки» (стр. VII). Как видим, в конечном итоге не отрицается ни быт, 
ни генеалогия, хотя конечно для «последовательного формалиста» 
снимается и то, и другое1.

Но как бы ни были эклектичны сами по себе наши формалисты, основные 
их методологические установки ясны. Изучению связей явлений, 
изучению явления в его обусловленности внешними связями они

1 «Общий вопрос, откуда происходит сказка — в целом не разрешен», — замечает 
В. Пропп в своей работе о «Морфологии сказки» и спрашивает: «В чем же причина этого 
бессилия, этого тупика, в который уткнулась наука о сказке?». М. Сперанский винит в этом 
недостаточность материала... Говорить, — по мнению В. Проппа, — что собранного матери
ала все еще недостаточно, совершенно не приходится. Дело не в количестве материала. Дело 
в ином: в «методах изучения», в том, что «изучение сказки велось, главным образом, лишь 
генетически» (стр. 11). Что «генетическое изучение сказки, не останавливающееся на формах 
ее» «доходит иногда до абсурда», эта теза повторена также и у В. Проппа (стр. 23). «Возве
дение, — пишет В. Пропп, — рассказа к исторической действительности без рассмотрения 
особенностей рассказа как такового приводит к ложным заключениям, несмотря на огром
ную эрудицию исследователей» (стр. 24).

Итак, для В. Проппа «неприемлемость» генетического метода «ясна», и в соответ
ствии с этим он дает вполне четкое разграничение концепции, которая изучает «вопросы 
происхождения», «процессы» и «развитие», и концепции, которая имеет дело с тождеством, 
взятым вне борьбы противоположностей, с явлением в себе, с составом и строением явления. 
«Окружающие нас явления и объекты могут изучаться или со стороны их состава и строения 
или со стороны тех процессов и изменений, которым они подвержены, или со стороны их 
происхождения» (стр. 11). Генетизму противополагается агенетизм феноменологического 
метода, процессу — стабильность, изменению — неизменное. Феноменологический метод 
оперирует стабильным и неизменным. Приведенные высказывания относятся к ранней ра
боте В. Проппа «Морфология сказки»; в своей последней работе, помещенной в «Советской 
этнографии» (1934 ,1—II), В. Пропп обращается к стадиальному анализу сказок.
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противопоставляют безусловное изучение явления в себе, его фор
мы, его внутреннего строения, его структуры. В области изучения 
сказки это значит: отказ от изучения каких-либо иных сзязей, кроме 
связи сказки с сказкой, отказ от изучения сказки вне сказки, изуче
ние связей сказки в себе1. Речь идет об имманентном изучении фор
мы, противопоставлении и обособлении формального изучения, 
о том, что именно формальное исследование строения фольклора 
обеспечивает возведение фольклористики на степень точной науки, 
как и каждая другая точная наука1 2.

«В самое последнее время начинает пробиваться мысль о необходимости 
более углубленного и широкого изучения с а м о г о  организма сказ
ки и классификации сказки уже на основании внутренних органиче
ских ее признаков. В м е с т о  и с т о р и ч е с к о г о  и с ю ж е т н о г о  
п о д х о д а  в ы д в и г а е т с я  п о д х о д  м о р ф о л о г и ч е с к и й .  
Правда, новое направление только намечается еще в работах Ле
виса оф Менара, Берендсона, В. Шкловского, Р. Волкова и других»3. 
«Формальный подход к произведениям народного творчества давно 
назрел»4. «В настоящее время необходимость изучения форм сказки 
не вызывает никаких возражений»5.

Если по мнению формалистов и можно говорить о каких-либо связях, то 
не о гетерогенных связях, а об имманетных связях сказки с сказкою. 
Школу А. Н. Веселовского В. Шкловский упрекает в том, что «это 
учение обращало на мотивы свое исключительное внимание, только 
вскользь подымая вопрос о значении влияния друг на друга сказоч
ных схем и совершенно не интересуясь законами сюжетосложения». 
В. Шкловский принимает как то, что сходство повествовательных 
мотивов — бесспорный факт, так и то, что «случайные совпадения 
невозможны», т. е. он принимает два основные исходные положе
ния отрицаемой им «школы заимствования»; но, стараясь остаться 
на почве имманентизма и устраняя допущение о внеположенности

1 Задача формалистической фольклористики: «разложить сказку на ее составные час
ти», дать «правильную морфологическую разработку сказки», — «морфологическое описа
ние сказки по составным частям и отношению частей друг к другу и к целому». В. Пропп, 
op. cit., стр. 23.

2 «Всю классификацию сказок следует поставить на новые рельсы. Ее нужно перевес
ти на формальные, структурные признаки». В. Пропп, op. cit., стр. 13. «Слово "морфология" 
означает "Учение о формах". В ботанике под морфологией понимается учение о составных 
частях растений, их отношении друг к друїу и к целому, иными словами — учение о стро
ении растения. Но "морфология сказки" — о возможности такого понятия вряд ли кто- 
нибудь думал. И тем не менее рассмотрение форм сказки возможно с такой же точностью, 
как возможна морфология органических образований». В. Пропп, op. cit., стр. 5.

3 А. И. Никифоров. Сказка, ее бытование и носители [//] О. И. Капица. Русск[ая] народ
ная] сказка, ГИЗ, 1930, стр. 14.

4 Р. М. Волков, op. cit., стр. 5.
5 В. Пропп, op. cit., стр. 24.
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связей, В. Шкловский выдвигает утверждение: «Совпадения объяс
няются только существованием особых законов сюжетосложения»1. 
«Сказки постоянно рассыпаются и снова складываются на основа
нии особых законов сюжетосложения»1 2.

«Структурная» формалистическая фольклористика претендует на высокое 
щегольство точностью «чистого» техницизма, в котором ничего не 
осталось бы от психологизма, быта и этноса и в котором фольклор
ный факт был бы дан только как прием, утвержденный в себе и для 
себя, вне «психологии», вне «быта», вне «этноса», всего того, на что 
опиралась буржуазная фольклористика предшествующей эпохи. 
«Сказка, новелла, роман — комбинация мотивов; песня — комби
нация стилистических мотивов; поэтому сюжет и сюжетность явля
ются такой же формой, как и рифма. В понятии "содержания" при 
анализе произведения искусства, с точки зрения сюжетности, на
добности не встречается»3. «Содержание» — это «форма». Поэтому 
главное внимание нужно обратить на изучение приема, на то, чтобы 
оголить технический прием.

То, что объяснялось как психология, быт и обрядность, то В. Шкловский 
объясняет как прием. «Прием» должен исследоваться вне «смысло
вого содержания». «Содержание определяется приемом», и поэто
му докучная сказка, как наиболее яркий пример, когда прием опре
деляет содержание, когда прием вне смыслового содержания, ста
вится В. Шкловским в центре внимания собирательской и исследо
вательской работы формалистов.

Говоря о том или другом мотиве в сказке, напр., о «мотиве похищения 
невесты в сказке»4, В. Шкловский трактует его как « п р и е м »  вне 
«смыслового содержания» и поэтому, если в сказочном мотиве по
хищения невесты «Зелинский предполагал бытовую основу»5, то 
В. Шкловский — только прием. В. Шкловский говорит о «приеме 
похищения»: Прием похищения очень долго не старел»6. Когда же 
прием устаревает, его сменяет другой прием. Но что такое «уста
рение приема»? В. Шкловский ссылается на В. Христиансена7. Об
ветшавший прием не действует больше на эмоционализм читателя. 
«Ощущение различий», «дифференциальные ощущения», «эмоци
ональные впечатления особого качества» оказываются в конечном

1 В. Шкловский, op. cit., стр. 23.
2 Ibid., стр. 24.
3 Ibid., стр. 50.
4 Мы приводили это место у В. Шкловского: «Похищение невесты в сказках, в котором 

привыкли видеть изображение действительно существовавшего обычая, так же едва ли мо
жет считаться "воспроизведением бытового явления"», op. cit., стр. 25.

5 В. Шкловский, op. cit., стр. 41.
6 Ibid., стр. 42.
7 Ibid., стр. 27.
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итоге обусловливающими смену приемов. Увы, психологизм, изг
нанный в одни двери, проник в другие. Эмоционализм, как видим, 
непоследовательно сделан завершающим звеном формалистиче
ской эстетики. .

Но, конечно, дело не в том, что В. Шкловский не выдержал до конца испы
тания по феноменологическому методу и сдал свои позиции пси
хологизму. Кто-либо другой мог оказаться более последовательным 
и выдержанным. Во всяком случае « и д е а л ь н а я »  система фор
малистической фольклористики предполагается построенной без 
психологизма как чисто антипсихологическая система1.

Выше мы изложили «теорию» формалистической фольклористики, тут 
показали эту теорию на отдельных примерах. Это — буржуазно
идеалистическая школа, опыт построения фольклористики на ос
нове феноменологического метода. Мы уже отметили классовые 
корни феноменологического метода, развившегося как реакция на 
позитивистические и генетические методы предшествовавшей исто
рической стадии в обстоятельствах общего поворота от демократии 
к политической реакции эпохи монополистического капитализма. 

На примере феноменологизма и формализма можно видеть, что эти иде
ологические направления стоят в гораздо более глубоком противо
речии с действительностью, чем даже идеология буржуазной де
мократии. Именно «противоречие с действительностью» и ставит
ся в основу всех построений формалистической фольклористики1 2. 
Идеология буржуазной демократии отстаивала связи с действитель
ностью, хотя и понимала эту действительность весьма ограничен
но — как «быт» и «среду». В формалистическом феноменологизме 
буржуазия идет в Каноссу метафизики и схоластики.

Критика формалистами фольклористики предшествующего этапа раз
вития, попытки сбросить со счетов Веселовского и его школу ста
вит перед нами вопрос о культурном наследстве в советской

1 Вообще выдержать до конца свои позиции для В. Шкловского — вещь неосуще
ствимая. Если как формалист в «мотиве похищения невесты» он видел «прием», то вместе 
с тем он видит в соответствующих свадебных обрядах — совершенно непоследовательно — 
обрядовые чары, т. е. утверждает то, против чего вооружался. «Есть полное основание ду
мать, — пишет В. Шкловский, — что те свадебные обряды, в которых видят пережиток этого 
обычая (т. е. похищения), являются чарами, направленными против злого духа, который мо
жет повредить новобрачной... В этом мы можем убедиться отчасти и путем аналогии с дру
гими частностями свадебного ритуала хотя бы, напр., со свадебным петухом, который слу
жит предметом свадебных забав и играет большую роль в украинской и болгарской свадь
бе...» , op. cit., стр. 25.

2 В. Шкловский говорит о «законе, который делает обычай основой создания мотива 
тогда, когда обычай этот уже не обычен...» «Для создания таких мотивов пользуются колли
зией обычаев — противоречием их: воспоминание о несуществующем больше обычае мо
жет быть использовано для построения конфликта», op. cit., стр. 26.
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фольклористике. Речь идет не о сбрасывании, не об огульном отри
цании, но об усвоении тех колоссальных запасов материала, кото
рые накопила буржуазная фольклористика в эпоху своего расцвета, 
о методологическом преодолении, о творческой переработке на
следства на основании метода Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

IV
Мы показали, как ставилась проблема фольклора в буржуазной фолькло

ристике. Буржуазная фольклористика и XIX и XX вв. одинаково 
оставалась на почве механически-метафизической методологии, ни
когда и ни в чем не переступая через этот порог. Если мифологиче
ская школа была открыто идеалистической, а школа заимствования 
в своем позитивизме противопоставила идеалистическим концеп
циям школы «самобытности» механистический материализм1, то

1 Теория заимствования была значительным шагом вперед в сравнении с мифологи
ческой теорией. Однако «действительность», в связи с которой изучался фольклор, понима
лась узко и ограниченно, как «быт», «среда» и «народ». Изучение развития, движения, ста
вившееся в основу фольклористики, сводилось к изучению механического сцепления, линей
ного движения, где как движение, так и движущееся «тело» предполагались остающимися 
неизмененными.

Теория заимствования выросла из отрицания теории самобытности, но это отри
цание было не чем иным, как только механической реакцией на идеалистическую сущность 
мифологической теории. Механистический материализм не снимает метафизических услов
ностей теории самобытности, поскольку и механистический материализм — метафизичен. 
Есть один и единственный факт: падение тела, всегда неизменное и всегда одинаковое, без 
изменений в прошлом и в настоящем, рассуждали механисты — сторонники теории заим
ствования.

Вопрос о генезисе сводился в соответствии с этим к вопросу об исходной точке про
странственного движения «праформы»; ответом о заимствовании разрешался вопрос о воз
никновении. «Происхождение» толковалось как однозначный, равный себе механический 
акт. Проблема генезиса была проблемой первого толчка, проблемой прародины как исход
ной точки движения, — и ничем больше. Она замыкалась в сфере пространственных вопро
сов и ими ограничивалась. Возникновение как первый толчок, прародина как место толчка, 
развитие как пространственное движение в результате первого толчка, — этими механисти- 
чески-физйческими и геометрически-пространственными категориями оперировала новая 
фольклористика. Как проблема «генезиса», так и проблема «развития» в глазах миграцио- 
нистов были проблемою прежде всего географического пространственного подхода к раз
решению поставленной проблемы. Поскольку развитие данной фольклорной праформы 
толковалось как механическое линейное движение в пространстве, постольку внимание ис
следователей сосредоточивалось на пугях географической миграции, на определении гео
графических пунктов, и картографирование приобретало в фольклористике такую же роль, 
как и в любой другой науке, имевшей дело с географическим пространством.

«Теория заимствования» стоит на «этно-географической» почве. Территориально
географическое распределение материала берется в связи с этническим его расположени
ем. Некая интернациональная «праформа» двигается через этническую среду из одного 
географического пункта в другой, из одной страны в другую, от одного народа и другому. 
«Этницизм» «теории заимствования» — п р о и з в о д н о е  от ее механистических установок. 
Утверждением между этнического движения фольклора была снята утверждавшаяся раньше
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формалистическая фольклористика, вооружаясь против механисти
ческих концепций школы заимствования, открыто совершала пово
рот от позитивизма и относительного к абсолютному и метафизике.

Методологическая ограниченность буржуазной фольклористики выступа
ет особенно ярко в сравнении с теми требованиями, которые могут 
и должны быть предъявлены к познанию предмета в области фоль
клористики.

Необходимо изучать не изолированное от связей явление в себе, не «внут
реннюю структуру сказки», не «сюжет», трактованный как «форма» 
и освобожденный от «содержания», но с в я з ь  я в л е н и й ,  явле
ние во всех его связях и опосредствованиях, т. е. во всей его конкрет
ности. Мы приводили то место из статьи В. Шкловского, где он, 
обосновывая формализм в фольклористике, утверждал: «Сюжет 
и сюжетность являются такой же формой, как и рифма. В понятии 
"содержание" при анализе произведения искусства с точки зрения 
сюжетности надобности не встречается»1. Противоположное требо
вание форм, являющихся «содержательными формами», выдвигает 
диалектическая логика.

Речь идет об изучении форм, с в я з а н н ы х  неразрывно с содержанием, 
форм реального содержания, взятого во всей полноте всесторонних 
связей.

Методология, которая хочет изучать явление изолированным от связей, не
обходимо приходит к отрицанию движения, ибо в движении рас
крываются связи явления с другими. Для формалистической фоль
клористики вопрос о происхождении, развитии и уничтожении, 
о п р о ц е с с е  не правомерен.

Подойдя к вопросу, «не п р о и с х о д я т  ли единообразные по форме вол
шебные сказки из одного источника», формалистическая фолькло
ристика снимает этот вопрос: «На этот вопрос морфолог не имеет 
права ответить»* 1 2. «Морфолог» хочет иметь дело исключительно с ста
тическим материалом, с неизменным и стабильным, тождественным 
и равным себе. Никаких изменений, никаких переходов. Изучение 
явления, когда оно переходит в иное, превращается в нечто такое, 
чем оно уже собственно не есть, для «морфолога» отпадает.

Как мы уже указывали, формалистическая школа развивалась из отрица
ния школы заимствования. Школа заимствования оперировала не 
только статистическим, но и динамическим материалом, но делала 
она это на почве механистически-метафизического материализма,

изолированная замкнутость этнических фольклоров, но тем самым механическое движение
фольклора было истолковано теорией заимствования как этническое. Теория заимствования
была не «снятием» теории самобытности, но только ее усложнением и модификацией.

1 В. Шкловский, op. cit., стр. 50.
2 В. Пропп, op. cit., стр. 115-116.
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исходя из «представления о природе как о всегда равном себе це
лом, неизменно движущимся в одних и тех же неизменных сфе
рах с вечными мировыми телами, с неизменными органическими 
видами»1. Миграционная теория никогда не могла ничего другого 
сказать о тех или других фольклорных явлениях кроме того, что 
они представляют собою известное перемещение в пространстве, 
пространственное изменение места. Проблема развития трактова
лась как проблема механического движения. Изучение фольклора 
сводилось к изучению пространственного движения: тот или другой 
фольклорный факт переходит из одной местности в другую, от од
ного народа к другому.

Движение рассматривалось как чисто механическое, всегда одинаковое, 
равное себе движение по прямой линии, совершающееся в силу 
первого толчка1 2. С этой точки зрения имеет значение изучать пути 
заимствования, точки перемещения фольклорных фактов, но не 
имеет смысла ставить вопрос о том, что обусловливает эти пути, 
в силу чего совершается это перемещение, кто является передат
чиком. Движение совершается механично, в силу первого толчка. 
Ссылка на первый толчок представляется миграционистам вполне 
удовлетворительным и исчерпывающим ответом, чтобы сделать из
лишними всякие дальнейшие изыскания в этом направлении. Поэ
тому, если мы и находим в трудах миграционистов указания на роль 
торговли и купцов или же на солдат и моряков как на передатчиков, 
то эти ссылки являются простой и внешней отпиской. Неизменно 
движется стабильный фольклор в одних и тех же ограниченных эт
нических сферах с востока на запад.

Вопрос о миграциях должен быть поставлен на конкретную историческую 
почву. Каждая формация имеет свой охват мира. И не следует охват 
мира в доклассовом обществе представлять себе по образцу отноше
ний между замкнутыми, изолированными этносами классового об
щества. Миграция эпохи родового общества на высшей ступени ди
кости и низшей ступени варварства [—] это одно, миграция на сред
ней ступени варварства — другое, а на высшей — третье. Миграция 
вовсе не есть механическое равное себе и тождественное движение, 
совершавшееся с востока на запад, как утверждали индогерманисты 
в свое время, или же с запада на восток, как они же утверждают те
перь3. Так, например, оленеводческие родовые общины следуют со

1 Фр[идрих] Энгельс. Развитие социализма[от утопии к науке,] 1931, стр. 53.
2 «В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является тол

чок извне». Фр[идрих] Энгельс. Анти-Дюринг, 1931, стр. 55.
3 Если сравнительная индо-германистика XIX ст. говорила о пути с востока на запад, 

то современная индо-германистика говорит о пути с запада на восток, утверждая, что общие 
элементы в фольклоре Европы и Эллады или Индии это — плод творчества «северной расы»,
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своими стадами в направлении движения стад диких оленей. Это 
строго периодические переселения, охватывающие тысячи киломе
тров. Масштабы миграции сокращаются несколько, когда они ста
новятся в зависимость от особенностей производства в подсечной 
системе земледелия, но и то они охватывают для данной общины 
сотни километров. Огромная территория оказывается наилучше 
освоенной и связанной между собою именно в условиях охотничьего 
и подсечно-земледельческого родового хозяйства. Напротив, пере
ход от родовой общины к сельской, от подсечной системы к пашен
ному земледелию влечет за собой раздробление территории и обо
собление отдельных поселений. Починки, разбросанные раньше от 
поселения на 70 и более километров, теперь концентрируются око
ло села. То же нужно сказать и о скотоводстве при переходе к стой
ловому содержанию скота. Производственно-родовые связи доклас
сового общества в раннеклассовых обществах заменяются иными 
связями, связями классового господства.

Буржуазная фольклористика рассматривает движение как постепенное 
и непрерывное линейное движение, идущее по прямой линии, как 
простой, всеобщий и вечный рост, постепенное совершенствование. 
Перерывы постепенностей, перерывы в «постепенном совершен
ствовании» исключались. Между тем В. И. Ленин именно «перерывы 
постепенностей» отмечает как одну из черт диалектики, противопо
ставляя «диалектику, как более содержательное учение о развитии» 
«ходячей идее эволюции»*.

Буржуазная фольклористика, рассматривая движение как простое переме
щение предмета между пространственными точками, предполагает 
одинаковым, неизменным, равным себе не только, как мы указали, 
самое движение, но и движущийся предмет, не вскрывая в нем про
тивоположностей.

Двигаясь по прямой линии с востока на запад, данный фольклорный факт 
переходит от одного народа к другому, с одной территории на дру
гую, изменяет свое положение в пространстве, но по отношению 
к самому себе он остается неизменным, — так представляет себе 
процесс развития буржуазная фольклористика. Этой механистиче- 
ски-метафизической концепцией исключается, по существу, разви
тие. Если данное фольклорное явление движется, то оно развивает
ся, не остается одинаковым и неизменным, превращается в другое: 
и з м е н я е т  с в о е  к а ч е с т в о .

Буржуазная фольклористика сравнивает отдельные фольклорные факты по 
принципу этнических признаков и территориальных междуэтнических

принесенный на восток и юг северными завоевателями, образовавшими «верхний слой» 
у подчиненных народов.
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отношений, но она не изучает «связи между различными ступенями 
развития». Между тем для марксизма «особенно важен закон изме
нения, развития явлений, перехода их из одной формы в другую, из 
одного порядка общественных отношений в другой»1. Существенно 
важно именно то, чтобы подлежащие точному исследованию два 
сравниваемые факта «представляли из себя, один по отношению 
к другому, различные моменты развития, причем особенно необхо
димо, чтобы с такой же точностью был исследован весь ряд извест
ных состояний, последовательность их и связь между отдельными 
ступенями их развития».

Метафизически-механистическая методология изучает фольклорные явле
ния или сами по себе, или в их механическом движении, но она не 
изучает их в переходе из одного порядка общественных отношений 
в другой как представляющих различные моменты развития.

Стадиальное изучение фольклора выдвигает как основное требование из
учение перехода данного фольклорного факта из одной историче
ской стадии в другую, «из одного порядка общественных отноше
ний в другой». В фольклорных фактах вскрываются противоречия.

Фольклористика, основывающаяся на диалектически-материалистических 
методологических установках, предполагает, в противоположность 
буржуазной фольклористике, стадиально-историческое расчлене
ние фольклора. Изучение фольклорных материалов с точки зрения 
стадиального анализа есть очередная задача советской фольклори
стики.

1 Фр[идрих] Энгельс. Анти-Дюринг, стр. 329.
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Вий [«Фольклорно- 
литературные 
источники повести 
И. В. Гоголя “Вий”»]

III ;
Сюжетная основа «Вия» — история панночки-ведьмы и гибель Хомы Брута 

после трех ночей, проведенных у ее гроба — имеет фольклорный 
характер. Повесть, в общем выдержанная в романтической литера
турной манере, в развитии сюжета опирается на фольклорную, ска
зочную традицию. Исходя из сказочной сюжетной основы, Гоголь 
развивает ее, окружает новыми эпизодами, вносит бытовое и эмо
циональное содержание, вводит самостоятельно разработанные 
характеристики. В общем, Гоголь идет по пути, уже испытанному 
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Фольклорно-демонологи
ческие мотивы «Вия» ближайшим образом примыкают к подоб
ным же мотивам «Майской ночи» (ведьма — в обоих случаях в семье 
сотника, — ее превращения и борьба с ней героя), «Вечера накануне 
Ивана Купала» (ведьма, «безобразные чудища») и «Страшной ме
сти» (тема грешной души и возмездия).

Сам Гоголь со всей определенностью указал на фольклорную основу «Вия». 
«Вся эта повесть, — говорит Гоголь в примечании к «Вию», — есть 
народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю 
почти в такой же простоте, как слышал». Однако это авторское по
казание нуждается в проверке.

Вопросом о фольклорных источниках «Вия» исследователи занимались 
не раз. Н. Ф. Сумцов в статье «Параллели к повести Гоголя "Вий"» 
(«Киевская Старина», 1892, III, стр. 472) отметил «сильное влияние 
народных сказок о езде парубка на ведьме, смерти ведьмы и чтение 
парубком над ней в церкви псалтыри» и пришел к выводу, что по
весть «можно считать переделкой сказки». Подобный взгляд вы
сказывали также В. Милорадович и К. Невірова (В. Милорадович. 
«К вопросу об источниках "Вия"», «Киевская Старина», 1896, IX, 
стр. 45; К. Невірова. «Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та 
"Миргороді"» Гоголя», «Записки українського наукового товариства
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в Києві», 1909, V, стр. 42). Н. Сумцов указал, что «сказка о смерти ведь
мы, которая легла в основу "Вия", принадлежит к числу весьма по
пулярных: она встречается у разных европейских народов». И если 
Сумцов привел только 15 названий сборников сказок, в которых на
ходятся сказки о ведьме, то авторы монументальных примечаний 
к сказкам бр[атьев] Гримм — И. Вольте и Г. Поливка, упоминающие 
о «Вии» Гоголя в связи с сказкою бр[атьев] Гримм «Die Prinzessin im 
Sarge und die Schildwache» (№ 239), — присоединяясь к мнению, что 
«Гоголь своего "Вия" написал на почве народных сказок», дают длин
ный ряд библиографических справок о сборниках сказок немецких, 
норвежских, исландских, французских, итальянских, румынских, 
словенских, литовских, латышских, финских, мадьярских, цыганских, 
армянских, кафрских с аналогичным сюжетом (J. Bolte und G. Polivka, 
«Anmerkungen zu den Kinder und Hausmarchan der Briider Grimm», 
1918, III, S. 531-537).

Основной ошибкой исследователей, ставивших вопрос о фольклорных ис
точниках «Вия», было то, что они сказки о ведьме, имеющие сюжет
ное сходство с «Вием», рассматривали суммарно. Между тем в инте
ресующих нас сказках следует различать три редакции.

К циклу сказок первой редакции должны быть отнесены сказки с такой сю
жетной схемой: парень любит девушку, но затем бросает ее; девуш
ка, ведьмина дочь, мстит бросившему ее парню; ночью она в виде 
кошки приходит к парню, но парень, предупрежденный матерью, 
раньше девушки успевает набросить на нее уздечку и вскочить ей 
на спину. Превратившаяся в коня ведьма носит на себе парня до тех 
пор, пока в полном изнеможении не падает на землю; вновь обра
тившись в девушку, она умирает. По требованию родителей умер
шей, парень, виновник смерти, должен три ночи провести около 
гроба, читая псалтырь. Парню приходится пережить различные 
ужасы, нарастающие из ночи в ночь; благодаря советам матери (деда 
и т. п.) ему удается избежать гибели. Так как ни умершая ведьма, ни 
прочие мертвецы не могут переступить черту и увидеть парня, то 
на третью ночь они обращаются за помощью к «старшей ведьме», 
которая и указывает на парня, но в это время поют петухи. Сказка 
оканчивается обычно тем, что парень остается живым, а тело ведьмы 
вывозят за село и сжигают. Впрочем, в некоторых вариантах парень 
не выдерживает испытанных ужасов и умирает.

Сказки второй редакции отличаются от сказок первой редакции глав
ным образом в своей вступительной части и в характеристике дей
ствующих лиц. Если в сказках первой редакции парень и девушка 
односельчане, то в сказках второй редакции герой случайно попа
дает в данную местность, а героиней является «царевна», «королев
на» и т. п. Мотив «отвергнутой любви», любовный конфликт, как
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исходный пункт завязки, в сказках второй редакции отсутствуют. Ге
рой не является виновником смерти девушки; девушка определяет
ся как «заклятая» или «одержимая». Сюжетная схема сказок второй 
редакции может быть представлена в таких чертах: случайно попав
ший в чужую страну (город, село) герой должен провести три ночи 
около гроба умершей царевны, которая растерзывает каждого оста
ющегося в церкви на ночь. Герой пытается убежать, но «добрый со
ветник» (старик или старуха) останавливает его и уговаривает про
вести ночь у гроба. Действие развертывается дальше, как и в сказках 
первой редакции: герой переживает ряд ужасов, ужасы нарастают, 
на третью ночь, когда мертвая царевна встает из гроба, герой ложит
ся в гроб и не встает до тех пор, пока не начинают петь петухи. «За
клятие» спадает с девушки, она освобождается от власти нечистой 
силы, и сказка заканчивается женитьбой героя на освобожденной 
царевне.

Сказки третьей редакции — сказки о герое, не знающем страха (О. Раздоль- 
ский, № 43; Афанасьев, № 204; бр[атья] Гримм, № 4). Эти сказки в ос
новном представляют своеобразное видоизменение сказок второй 
редакции. Герой, не знающий страха и ищущий случая испытать 
страх, вызывается провести ночь около гроба умершей ведьмы или, 
по другим вариантам, в заколдованном дворце. Как и сказки второй 
редакции, эти сказки имеют благополучную развязку: царевна осво
бождается от заклятия и герой женится на ней.

Наиболее ранняя запись украинской сказки первой редакции относится 
к 40-50 гг., это — «Сказка, що парубок любив дівку і потому пере
став і вона его хотела зчарувати» в собрании А. И. Дыминского. 
Парень любит девушку, но затем бросает ее. Отвергнутая девушка 
в виде кошки приходит к парню; парень набрасывает на нее уздечку 
и ездит на ней «по полях и житах» до тех пор, пока та не умирает. 
Парню «присудили» три ночи ходить в церковь и читать «книжку». 
Мать, выступающая в роли «доброго советника», советует парню не 
оглядываться и не отвечать. В полночь мертвая девушка встает из 
гроба; парень, не смотря на все упрашивания ведьмы, не оборачива
ется, и при пении петухов девушка вновь ложится в гроб. На вторую 
ночь повторяется то же. На третью ночь ведьма призывает на по
мощь других мертвецов, затем предлагает принести новорожден
ного младенца и, наконец, палочку, осмоленную с обеих сторон 
смолой, но поют петухи «і ото всьо зосталося на церкві». На утро 
парня выпустили, а мертвую ведьму вывезли за пределы села и со
жгли («Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-60 років», 1928, 
стр. 55-56, № 111).

Из русских сказок с аналогичной сюжетной схемой можно отметить сказку 
№ 208с в собрании «Народных русских сказок» Афанасьева.
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Завязка большинства сказок первой редакции: парень накануне свадьбы 
бросает девушку (Б. Гринченко. «Этнографические материалы», т. 1, 
стр. 66), парень не желает «ночевать» с девушкой (В. Милорадович. 
Киевская Старина, 1896, кн. IX, стр. 48). То же в приведенной сказке 
из собрания А. И. Дыминского и в сказке «Ведьма та ведьмак» Дра- 
гоманова («Малор[оссийские] народные предания, стр. 71). У Гоголя 
этот сказочный мотив отвергнутой любви сохраняется только в ру
диментарной форме. "...Старуха шла прямо к нему с распростерты
ми объятиями. «Эге, ге!» подумал философ: «только нет, голубушка, 
устарела!»...1"

За эпизодом «отказа» следует у Гоголя эпизод езды ведьмы на парне. «Ста
руха подошла к нему, вскочила с быстротою кошки к нему на спину 
и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих». 
Последовательность эпизодов в «Вии» (отвергнутая Хомою ведьма, 
ведьма, кошкою прыгающая на спину, езда ведьмы на Хоме) соот
ветствует последовательности эпизодов в сказках. Многие народные 
рассказы, как заметил В. Милорадович, начинаются так же, напри
мер: «батько йшли на досвітки, коли біла кішка скочила їм на в'язи». 
Или «відьма перевернулась кішкою і стала паробкові стрибать на 
плечі». Кошкой приходит ведьмина дочь в сказке у Дыминского; 
кошкой прыгает она под ноги парню в сумской сказке о Пантелей
моне у Б. Гринченка: «Як вийде він з хати, то вона як насяде, то він 
везе аж до свого порога»; «то був такий хороший парубок, а то став 
такий як сухарь». Ср. у Гоголя вставной рассказ о псаре Миките, на 
котором ездила панночка и который «воротился едва живой и с тех 
пор иссохнул весь, как щепка».

Но если в «Майской ночи», как отметил В. Шенрок, Гоголь сохраняет всю 
конкретность фольклорного мотива превращения ведьмы в кошку, 
то в «Вии» он заменяет его сравнением: ведьма прыгает на спину 
Хоме как кошка; Хома не превращается в коня, но, как конь, везет 
ведьму и т. п.

Осиновым поленом убивает ведьму, на которой он едет, солдат в сказке 
Афанасьева, «дубчиком» — в сказке из Лубенского уезда у Милора- 
довича.

В сказках первой редакции убитая кошка-ведьма, ведьма-конь принима
ют вновь вид девушки. «Дивиться, коли там уже лежить дівка — він 
скорій до дому». Гоголь сохраняет схему этого сказочного эпизода, 
но подвергает его значительной литературной обработке. Сказка

1 Мотив: «старуха, требующая любви от молодого героя и затем обращающаяся в де
вушку», был разработан М. П. Загорским. В 1825 г. в «Новостях литературы» была напечатана 
его «народная русская сказка»: «Оборотень или старуха-красавица» (вышла в том же году 
отдельным изданием). Герой Загорского — Ратмир, богатырь князя Владимира. См. В. Си- 
повський. «Україна в російському письменстві», Київ, 1929, стр. 76-77.
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изображает только действие, Гоголь привносит эмоционально-пси
хологическое содержание (например: «Жалость и какое-то странное 
волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им»...).

Панночка, умирая, называет Хому; она высказывает отцу предсмертное 
желание, чтобы философ читал над ней псалтырь. Требование отца 
панночки читать три ночи псалтырь у гроба девушки, обещание 
наградить, слова сотника о желании отомстить виновнику гибели 
дочери, — все эти мотивы и эпизоды в «Вии» соответствуют ходу 
развития действия в сказках первой редакции. В указанной сказке 
из сборника Афанасьева отец убитой приходит звать солдата чи
тать псалтырь, обещая ему награду; в сказке из Сумского уезда мать, 
желая отомстить парню, требует, чтобы тот переночевал около 
гроба. В сказке из Лубенского уезда рассказывается: «І приснилося 
її батькові: Хай же той парубок, що пхнув ніж, прийде до церкви 
і одпішить йому половину свого богатства».

Червонцы, которые Хома должен получить от сотника как вознаграждение; 
чтение псалтыря в продолжение трех ночей около гроба умершей; 
круг, очерчиваемый Хомой; ужасы, переживаемые им; попытки 
убежать; нарастание ужасов; обращение к «старшей ведьме», — все 
эти черты восходят к фольклору.

Встающая из гроба панночка у Гоголя не может переступить черту, уви
деть Хому Брута. Ср. в сказке из Сумского уезда: «Прилетіли відьми 
в хату: як кинуться до Пантелимона, добігли до круга, та й назад; 
кругом бігають, а за круг не перебіжать». В сказке из Лубенского уез
да: «Сів той роботник, чита, коли встає та дівка, шарила, шарила 
по хаті, нема його, не найде, і подалась із хати. Наскликала відьом, 
може, штук з двадцять. Шукають вони, шукають — не найдуть».

Тройная градация ночей, тройное ступенчатое возрастание страхов, обра
щение к «старшему», чтобы увидеть парші и переступить черту, эти 
эпизоды завершают повествование и в «Вии», и в сказках. В первую 
ночь панночка-ведьма пытается сама увидеть, найти Хому Брута, 
переступить черту «таинственного круга»; во вторую приводит дру
гих; в третью они обращаются к «старшему» (Вию) и тот указыва
ет на Хому. То же имеем и в сказках. Три ночи прилетают мертвые 
ведьмы и не мшут увидеть парня; на третью ночь они посылают за 
«старшей ведьмой» в Киеве: «та найде». Послали за нею, она приле
тела и указала на парня. Но парень принес с собой петуха, и только 
ведьмы пустились к нему, он придавил петуха, тот запел, и ведьмы 
исчезли (Лубенский уезд, В. Милорадович). В другой сказке Лубен
ского уезда ведьмы ищут парня и не находят, посылают за киевскою 
ведьмою, киевская ведьма указывает, где сидит парень, но с пеньем 
петуха ведьмы разбегаются, а «мертва там і впала» («Киевская Ста
рина», 1896, IX, стр. 46). В сказке из Сумского уезда на вторую ночь
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налетает еще большая сила ведьм, бегают вокруг черты, но не моїут 
переступить черту; на третью ночь они обращаются к «старшей ки
евской ведьме» (Б. Гринченко).

Сказки первой редакции, как выше отмечено, кончаются тем, что тело умер
шей ведьмы вывозится за село, парень получает обещанное возна
граждение; только в одной из сказок Сумского уезда парень гибнет, 
не выдержавши пережитых им ужасов («Витерпів муку Свиридон, 
вийшов він на світ і зараз умер», Б. Гринченко, «Этнографические] 
материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерни
ях]», I, стр. 71). Во всяком случае, для всех сказок первой редакции 
характерно, в отличие от второй и третьей редакций, что девуш
ка-ведьма остается ведьмой; мотив «освобождения» и «женитьбы» 
сказкам первой редакции не свойствен.

Итак, Гоголь не просто соединял отдельные мотивы, взятые из разных ска
зок о ведьмах, но имел в виду сюжетную схему сказок определен
ной — именно первой (по нашему обозначению) редакции.

Впрочем, одна особенность отличает повесть Гоголя: в сказках имеется «до
брый советник» (дед, мать, другая ведьма), указывающий парню, что 
он должен делать, чтобы избежать гибели; у Гоголя «добрый совет
ник» отсутствует. Это отмечают и В. Милорадович, и К. Невірова. 
Однако утверждение В. Милорадовича, повторенное К. Невіровой, 
что «все сказки, параллельные "Вию", кончаются благополучно, 
в чем заключается другое существенное отличие их от "Вия"» («Ки
евская Старина, 1896, IX, стр. 48), что «всі вони виходять на добре» 
(«Записки Українського наукового товариства в Київі», 1909, стр. 49), 
ошибочно, потому что В. Милорадович и К. Невірова берут все «па
раллельные "Вию" сказки» суммарно, не различая в них редакций. 
Благополучная развязка — необходимая черта сказок второй редак
ции, но не сказок первой редакции. Только сказки второй редакции 
кончаются освобождением девушки от власти демонических сил 
и женитьбой героя на девушке. '

Из сказок второй редакции наиболее раннюю запись дает на украинском 
языке А. Дыминский. У пана была дочка, которая внезапно умирает. 
Ее вывозят в церковь, чтобы она там пробыла целый год; каждую 
ночь кто-нибудь должен ходить на стражу. Каждого, остающегося 
в церкви на ночь, она душит. «Москаль» в корчме, узнавши об этом, 
вызывается переночевать около гроба. Пан обещает ему много де
нег. Баба, встретившаяся на улице, дает солдату ряд советов. Сол
дат становится в алтаре, и панночка, вставшая из гроба, не находит 
его. При пении петухов она опять возвращается в гроб. То же по
вторяется на вторую ночь. На третью ночь, по совету бабы, солдат, 
когда панночка встала из гроба, ложится в гроб и не встает, пока не 
запели петухи и панночка не сказала: «стань, не бойся». Он встал,
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и они обнялись. Сказка кончается женитьбой. («Казки та оповідан
ня з Поділля, 1850-1860 рр., Київ, 1923, стр. 52-53). Из русских ска
зок сюда относится сказка № 207 афанасьевского собрания: «Иван- 
купеческий сын отчитывает царевну». Ср. в собрании И. Рудченко 
сказку: «Упырь и Миколай» (Народные южно-русские сказки, 1870, 
II, стр. 27-32); разница только в том, что герой на третью ночь, когда 
царевна выходит из гроба, ложится вместо нее в гроб; то же в сказ
ках, собранных О. Раздольским в Галиции («Галицькі] народні каз
ки», «Етнографічний] Збірник», 1899, VII, № ЗО, 48, 49). 

Западноевропейским образцом сказок второй редакции может служить 
сказка бр[атьев] Гримм: «Die Prinzessin im Sarge».

Мы не знаем текста того «народного предания», какое могло быть известно 
Гоголю. Однако, это скорее мог быть один из вариантов сказок пер
вой редакции, чем второй. Делая героя пьяницей-бурсаком, случай
но очутившимся в корчме, а героиню — панночкой, Гоголь, возмож
но, шел за сказками второй редакции, хотя в целом «Вий» ближе 
к сказкам первой, а не второй редакции. В сказках первой редакции 
выступает только один герой; во второй появлению героя-избавите- 
ля предшествует гибель многих. Расчленение момента гибели мно
гих, ранее проводивших ночь у гроба, и благополучного исхода для 
основного героя, включение мотива о том, что герой ложится в гроб, 
благополучный конец (освобождение девушки от демонической 
власти и женитьба героя на девушке) — все это отличает вторую ре
дакцию от первой, а также и от сюжетной схемы «Вия». Следует от
метить, что сказки второй редакции в отличие от крестьянской бы
товой окраски сказок первой редакции имеют некоторый оттенок 
церковной легенды: «добрым советником» тут является не дед или 
мать, но святитель Николай, апостол Петр и т. п.

В литературе о Гоголе был поставлен вопрос, не следует ли народные сказки, 
обнаруживающие сходство с «Вием», считать фольклорным отзву
ком гоголевского «Вия». Подобная постановка вопроса методологи
чески вполне оправдана. Однако, с одной стороны, международное 
распространение сказок второй редакции, с другой, наличие запи
сей, хронологически предшествующих появлению «Вия», должны 
убедить нас, что сказки даже и в более поздних записях, — в записи 
Дыминского, в публикациях Гринченко, Рудченко и др., — являются 
записями вариантов той самой сказки, бытовавшей в устной тради
ции, которой воспользовался как сюжетом для своей повести Гоголь1.

1 А. Димінський. «Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-1860 рр.» 1928, стр. 55 - 
56, № 111, стр. 52-53, № 168; О. Роздольський. «Галицькі народні казки», «Етнографічний] 
Збірн[ик]», 1899, VII, стр. 24, ЗО, стр. 90-93, № 48,49; «Етнографічний] збірн[ник]» XII, стр. 767, 
№ 170; М. Драгоманов «Малороссийские народные предания и рассказы», 1876, стр. 71; П. Чу- 
бинский. «Труды [этнографическо-статистической] экспедиции [в Западно-Русский край]», I,
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Из ранних публикаций фольклорных материалов нужно упомянуть сти
хотворную поэму, снабженную этнографическим комментарием- 
исследованием о ведьмах, А. Павловского «Ведьма и злодеи, или 
чудесное происшествие» (1803). Сама по себе поэма Павловского не 
представляет интереса, но его рассуждения о ведьме весьма любо
пытны (В. Сиповський, «Укр[аїна] в російському] письм[енстві]», 
1923, стр. 263). По мнению А. Павловского, слово «ведьма» появилось 
на Украине и оттуда перешло в Россию (стр. 1). Иронизируя, автор 
замечает, что «в Киеве действительно водятся ведьмы, а особенно по 
кладбищам и в Шелковичной улице» (стр. 6). Ср. у Гоголя заключи
тельную реплику Тиберия Горобца, которой заканчивается «Вий»: 
«Ведь у нас, в Киеве, все бабы, которые сидят на базаре, все — ведь
мы». А. Павловский, между прочим, пересказывает народное пове
рье, что если ведьму бить, то она оборачивается кошкой, свиньей, 
змеей, мухой, щукой, — «продолжая битье, можно принудить ее 
принять вид женщины» (стр. 5).

Менее ясен вопрос о происхождении образа Вия. В работах о Гоголе вы
сказывалась мысль о нефольклорном происхождении этого образа. 
(В. Милорадович, К. Невірова, В. Гиппиус).

До сих пор мы не имеем записей сказок с образом, который соответствовал 
бы гоголевскому Вию (укр. слово «вій» — веко). Правда, сходный образ 
мы находим в сказке № 77 афанасьевского собрания «Иван Быкович». 
Ведьма схватывает Ивана Быковича и уносит его в подземелье, где на 
железной кровати лежит старик, ее муж, с такими длинными бровя
ми и ресницами, что они закрывают ему глаза. Он позвал двенадцать 
могучих богатырей и стал им приказывать «Возьмите-ка вилы желез
ные, подымите мои брови и ресницы черные: я погляжу, что он за 
птица, что убил моих сыновей». Богатыри подняли ему брови и рес
ницы вилами, старик взглянул. То же повторяется при второй встре
че Ивана Быковича со стариком. Но сказочный старик с длинными 
веками не наделен чудесным и губительным взором. Сказка развя
зывается торжеством Ивана Быковича и гибелью старика. Сказка об 
Иване Быковиче у Афанасьева производит впечатление литературно 
обработанной, и образ старика, возможно, восходит к гоголевскому * II,

стр. 200; И, стр. 27, № 7; стр. 410, № 118; И. Рудченко. «Народные южно-русские сказки», 1870,
II, стр. 27-32, № 12; И. Манжура. «Сказки, пословицы [и т. п., записанные в Екатеринослав- 
ской и Харьковской губернии И. И. Манжурой]», 1890, стр. 60, 136-137; П. Иванов. Сб[орник] 
Харьк[овского] ист[орико]-фил[ологического] о[бщест]ва, 1891, III, стр. 232-204; Летопись 
ист[орико]-фил[ологического] фак[ультета] Новоросс[мйского] университета], 3, стр. 122, 184, 
№ 5; Б. Гринченко, «Зтн[ографическія] матеріальг, [собранный въ Черниговской и соседнихъ 
с ней іуберніяхь]», П, сгр. 323, № 232; I, стр. 66; Кравченко. «Этнографические] материалы], 
собранные] в Вол[ынской] губ[ернии]», Труды 0[бщест]ва исследователей] Волыни, т. V, стр. 
46-49, № 60; Ястребов. «Мат[ериалы] по этнографии Новороссийского края», стр. 64-66; Podbe- 
reski. «Materialy do demonologji ludu ukrajinskiego, Zbior wiadomoscej do antropologiji krajowej».
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Вию. Таким образом, ссылка на сказку об Иване Быковиче не только 
не разрешает вопроса о фольклорных источниках образа Вия, но ско
рее подтверждает мнение, что образ Вия создан самим Гоголем.

Гоголь назвал Вия «повелителем гномов». «Гномрв» украинская демоно
логия не знает. В данном случае Гоголь ввел термин, взятый из не
мецкой мифологии. Вводя его, Гоголь, конечно, допускал термино
логическую погрешность, однако, само явление Вия в гоголевской 
повести не противоречит смене эпизодов сказочного сюжета. Отсту
пление Гоголя от сказочной схемы заключалось в замене старшей 
ведьмы фольклорной традиции нефольклорным образом Вия.

IV
Появление в повести образа Вия — «повелителя гномов» — приводит к бо

лее общему вопросу: об отношении повести к западной (в частности, 
немецкой) романтической традиции. Мысль о зависимости Гоголя 
от немецких романтиков Тика и Гофмана впервые была высказана 
С. П. Шевыревым в «Московском Наблюдателе» (1835 г., т. 1, стр. 2). 
Против этой мысли Шевырева решительно выступил Н. Г. Черны
шевский в «Очерках гоголевского периода» (соч. Чернышевского, 
1906, т. П, стр. 100).

Чернышевский ошибался, отрицая известность Тика в русской читатель
ской среде и знакомство Гоголя с Тиком. Тик был неоднократно 
переводим на русский язык. Гоголь сам упоминает о Тике; в литера
туре о Гоголе был сделан ряд сопоставлений произведений Гоголя 
и Тика (Надеждин. «Телескоп», № 5, 1831; Тихонравов, Соч. Гоголя, 
I, стр. 516-535; А. К. и Ю. Ф. «Русская Старина», 1902, III, стр. 641-647; 
Ad. Stender-Petersen. Gogol und die deutsche Romantik, «Euphorion», 
1922, XXIV и др.). Но Чернышевский был прав в том, что «переска- 
зыванье» Гоголем фольклорного источника устранило фабульное 
сходство «Вия» с отдельными произведениями западноевропейских 
литератур. Для «Страшной мести» и для «Вечера накануне Ивана 
Купала» могли быть приведены параллели из Тика, для «Вия» — нет.

Близость Гоголя к немецким романтикам сказывается не в сюжете, а в об
щем литературном колорите «Вия». В изображении переживаний 
и впечатлений Хомы Брута, когда он несется с ведьмой на плечах, 
Гоголь как бы намекает на «ночную сторону человеческой психики», 
которую пытался изобразить в цикле своих сказок Л. Тик. Появление 
Вия в конце повести соответствует развертыванью сюжета в народ
ной сказке, но то, что в Вии и в гномах подчеркнута их близость к зем
ле, к природе, — это сближает Гоголя с немецким романтизмом.

Одна из деталей текста «Вия» позволяет обнаружить связь мрачного фан
тастического колорита повести не только с личными, но и с обще
ственными настроениями Гоголя этой поры: с его своеобразной
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гражданской скорбью. Имеем в виду эпизод о впечатлении, про
изведенном покойницей-панночкой на Хому: «Но в них же, в тех же 
самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувство
вал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы 
вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь 
песню об угнетенном народе». Слова «песню об угнетенном народе» 
введены в текст настоящего издания из рукописи. В подцензурном 
печатном тексте этот многозначительный намек был вытравлен (фра
за заканчивалась словами: «запел кто-нибудь песню похоронную»).

V
В отличие от «Вечеров на хуторе», где фантастика окружена более или менее 

условными (чувствительными или комическими) сельскими сцена
ми, фантастика «Вия» окружена сценами вполне реалистическими — 
изображениями бурсацкого быта и частично — быта Сотниковой 
дворни, быта (на языке враждебной Гоголю критики) — «низкого» 
и «грязного». Бытовые страницы «Вия», осуществляя самостоятельное 
художественное задание, продолжая и совершенствуя начатую в «Ве
черах» линию — демократизации «высокой» литературы, — вместе 
с тем даны как антитеза к фантастическим элементам повести, связан
ным с другим социальным материалом (поместье сотника, панночка).

Как отметил И. Анненский («О формах фантастического у Гоголя»). Го
голь «обывательской невозмутимостью» Хомы Брута резко оттенил 
«демоническую фантастику». Чем равнодушнее реальный dominus 
Хома, тем страшнее и трагичнее фантастические ночные ужасы, ис
пытываемые Хомой Брутом в церкви у гроба панночки.

В начальных эпизодах «Вия» с изображением быта киевской бурсы и бурса
ков нужно видеть отражение как личных впечатлений Гоголя от раз
говоров и рассказов, слышанных на Украине, так и впечатлений ли
тературных. Непосредственным литературным предшественником 
Гоголя в этом отношении был В. Т. Нарежный. О популярности на 
Украине «Бурсака» Нарежного (1824 г.) на ряду с «Малороссийской 
деревней» Кулжинского и «Монастыркой» А. Погорельского упоми
нает Царынный (А. Я. Стороженко) в разборе «Вечеров на хуторе» 
в «Сыне Отечества» 1832 г. «Описание бурсы» в «Вии» охарактеризо
вано Белинским в его статье 1835 г. «О русской повести и повестях Го
голя» как «немного напоминающее бурсу Нарежного». Впоследствии 
Ап[оллон] Григорьев в статье: «Русская литература в 1851 г.» мимохо
дом высказал мысль, что «грубые, так сказать, сырые материалы» для 
бурсаков в «Вии» можно найти в произведениях Нарежного.

Исчерпывающий анализ текстуальных совпадений «Вия» и «Бурсака» 
дал Ю. М. Соколов в статье «В. Т. Нарежный» (сб. «Беседы», 1915, I, 
стр. 96-109). Ср. начало «Вия» с такой картиной Нарежного: «но лишь
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только раздался звон колокола на семинарской колокольне, как в бур
се раздался басистый голос консула: "Ребята! на работу7'». В «Бурсаке» 
Неон Хлопотинский упоминает о «праве» консула «пить вино, курить 
табак и носить усы» (гл. П). Ср. у Гоголя о риторе Тиберии Горобце. 
У Нарежного: «Богословы и философы образуют сенаторов» (гл. II). 
У Гоголя: «Сенат, состоявший из философов и богословов». Общая 
характеристика бурсаков, как «голодных» и «вороватых», всегда 
«стремящихся к насыщению», подсказана Гоголю, вероятно, Нареж- 
ным. Описание пения бурсаков под окнами у богатых переяславских 
мещан у Нарежного непосредственно использовано Гоголем. В «Бур
саке» Нарежного читаем: «Мы остановились под окнами одного вид
ного дома... Вступили мы на двор и стали полукругом около стола 
сажени за две... Начался духовный концерт»... «Концерт кончен... 
Когда все утихло, то ласковый хозяин поднес философу большую 
чарку водки и сунул в руку сколько-то денег; по приказанию доброй 
хозяйки в наш мешок высыпана мерка гороха, впущена часть свини
ны и оставшийся от полдника большой кус жаркой говядины» (гл. II).

В той же второй главе «Бурсака» следует отметить эпизод похода бурсаков 
на огород. «По прошествии малого времени консул громко произ
нес: — Не правда ли, братцы, что для перемены в пище не худо было 
бы на вечер сварить кашу тыквенную? Все одобрили такое предло
жение. Тогда он возгласил: — Неон, Памфиль, Епифан и Аверкий 
залезут в ближайший огород и будут рвать там тыквы и что по
падется, ибо все устроено на потребу человека, а риторы Максим 
и Лукьян станут у забора с мешками для принятия добычи. Когда 
смерклось, то будущие мои товарищи в сем ночном подвиге начали 
приготовляться». Дальше Нарежный изображает сцену набега на 
соседний огород. Ср. сходный эпизод у Гоголя.

Описание путешествия компании бурсаков, расходящихся на вакации, по 
хуторам, соответствует у Гоголя началу другого романа Нарежно
го — «Два Ивана или страсть к тяжбам».

С другой стороны, необходимо отметить у Гоголя ряд фактических деталей 
бурсацкого быта, которых нет у Нарежного. Так, у Нарежного бур
саков быот по ладоням деревянными лопатками; по Гоголю рито- 
риков «по пальцам» били «розгами», богословов — «коротенькими 
кожаными канчуками», что же касается «деревянных лопаток», то 
они, как утверждает Гоголь, были предназначены специально для 
философов. Сюртуки, простирающиеся до пят, «по сие время», опи
сание приготовления уроков, роль авдиторов и цензоров, кулачные 
бои — всех этих деталей у Нарежного нет. Ю. Соколов, указав, что 
«у Гоголя встречаем также семинарские должности авдиторов и цен
зоров, у Нарежного же нет .... ни цензоров, ни аудиторов», замечает: 
«Некоторое сходство (в описании облика философа, в упоминании
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об авдиторах и кондициях, не отмечаемых Нарежным) с деталями 
«Вия» мы находим в «Федюше Мотовильском», сочинении учителя 
Гоголя Кулжинского, вышедшем в 1833 г.». Н. Белозерская («В. Т. На- 
режный», стр. 108) указывает как на общий источник в изображении 
бурсы и для Нарежного, и для Гоголя — на описание бурсы в книге 
Шафонского, написанной в Чернигове в 1736 г. и хотя напечатанной 
только в 1851, но распространенной в списках. Впрочем, по мнению 
Н. Белозерской, совпадения у Шафонского и Нарежного объяснимы 
общим объектом описания. К мнению Н. Белозерской присоединя
ется и Ю. Соколов, отмечающий, что «описание бурсы Шафонского 
далеко не покрывает картин, данных Нарежным и Гоголем» (стр. 108).

На желание Гоголя придать повести некоторый исторический колорит 
указывает характеристика отца панночки как «именитого сотника». 
Гоголь этим отмечает специфическую особенность провинциаль
ного управления на Украине, в основе которого лежало полковое 
устройство, обратившееся впоследствии в территориальное. Хотя 
Гоголь называет «сотника» «именитым» и «одним из богатейших», 
однако должность «сотника» не принадлежала к высшим в полку. 
«Решительные пункты» 1723 г. устанавливали такой порядок за
мещения должностей: кандидатов на сотника выбирают сотенные 
казаки, кандидатов на должности полковой старшины — полковая 
старшина совместно с сотниками, представляя кандидатов на ут
верждение гетмана. Хотя замещение сотничьей должности должно 
было принадлежать казакам данной сотни, однако очень часто сот
ники не выбирались, а просто назначались полковниками. Поздней
шая инструкция Разумовского, подтверждая порядок выбора сот
ников, фактически передала их выбор старшине данной сотни, а не 
казакам. Сотнику подчинялись атаманы, стоявшие во главе сельских 
«громад» (общин); последние пользовались правами самоуправле
ния, и атаманы были выборными1.

Вопросе времени, к которому приурочено действие «Вия», не вполне ясен. 
Гоголь говорит в «Вии» о Киевской семинарии: «Как только ударял 
в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол,... висевший 
у ворот Братского монастыря»... «По приходе в семинарию вся тол
па размещалась по классам»... «В торжественные дни и праздники 
семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами»... «Са
мое торжественное для семинарии событие было — вакансии». Хома 
Брут именуется «киевским семинаристом». Умирая, панночка гово
рит отцу: «Пошли, тату, сей же час в киевскую семинарию и привези 
бурсака Хому Брута». Киевская семинария была открыта в 1817 году

1 А. Шафонский. «Черниговского наместничества топографическое описание» и пр.,
Киев, 1851, стр. 65, 67.
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(преобразована из «преждебывшей» Киевской академии, помещав
шейся в Братском монастыре). Если считаться с тем, что у Гоголя фи
гурирует Киевская семинария, а не академия (в «Тарасе Бульбе» — 
академия), приходится отнести время действия «Вия» к 20-м годам 
XIX ст., между тем как общий колорит повести позволяет предполо
жить, что Гоголь думал время действия повести приурочить если не 
к XVII, то к XVIII ст., отодвинуть его в более или менее неопределен
ное прошлое. Весьма вероятно, что Гоголь, говоря о «бурсе» и «се
минарии», исходил из некоторого общего недифференцированного 
представления о духовном учебном заведении.

Однако некоторые детали указывают именно на академию, а не на семина
рию. Так, например, Гоголь называет в числе бурсаков — грамматиков, 
риторов, философов и богословов. Но грамматического отделения 
в курсе Киевской семинарии не было. В Киевской академии XVIII ст., 
существовавшей до основания Киевской семинарии, действитель
но были не только риторы, философы, богословы, но и грамматики. 
В Академии середины XVTII ст. были: нижний грамматический класс, 
средний грамматический класс, высший грамматический класс, класс 
поэзии, класс риторики, класс высшего красноречия, класс философ
ский и богословский класс (В. Аскоченский. «Киев с древнейшим его 
училищем», Киев, 1856, ч. П, стр. 399-401, ср. стр. 251-254).

Что касается самого слова «бурса», то оно в украинском языке обознача
ет: 1) общежитие, 2) толпа, гурьба, группа. У Гоголя в первом смыс
ле общежитие. Слушатели Киевской академии жили по квартирам, 
снимаемым у мещан, «по приходам» в избах, «приходских школах» 
и в «сиротском доме». Жившие по приходским школам и в сиротском 
доме образовывали общежития на артельных началах, т. е. «бурсы» 
в собственном смысле слова. Нарежный в «Бурсаке» так объясняет 
слово «бурса»: «Есть многие сельские и иногородние отцы, кои, охотно 
желая видеть сыновей своих учеными, по бедности не в силах содер
жать их в городе, где понадобилось бы платить за квартиру и пищу. 
Чтобы и таковым доставить посильные способы к образованию, то по
мощью вкладов щедрых обывателей и по распоряжению монастырей 
при каждой семинарии устроены просторные избы с печыо или дву
мя, окруженные внутри широкими лавками; на счет также монасты
рей снабжаются они отоплением и более ничем. Сии-то избы и на
зываются бурсами, а проживающие в них школьники — бурсаками».

Различая «семинаристов» и «бурсаков», говоря о «наследственной непри
язни» между семинарией и бурсой, Гоголь либо имел в виду антаго
низм между беднотой, жившей в бурсе, и более обеспеченной сво
екоштной частью семинаристов, либо переносил в неопределенное 
время действия «Вия» современный ему антагонизм между семина
ристами и учениками духовного училища — «бурсаками».

^  Вий [«Фольклорно-литературные источники повести...] 583



Примітки до першого тому
[ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ М. РИЛЬСЬКОГО]. Подано за автографом, що зберігається 

в ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — On. 1. — Од. зб. 57. — Арк. 1-61.
Доповідь була виголошена 25 березня 1924 року на засіданні Історично-літе

ратурного товариства УАН.
С. Єфремов так відгукнувся про цю подію: «Засідання Історично-літератур

ного товариства. Доповідь Петрова про М. Рильського. Мудрий дуже, і студентська 
публіка, що ходить на наші засідання, мабуть, його мало зрозуміла» (Єфремов 
С. Щоденники. 1923-1929. -  К.: Рада, 1997. -  С. 97).

Текст чорнового автографу написано на довгих вузьких листах паперу чор
нилом (іноді з обох боків). Архівна нумерація сторінок від 1 до 61 — довільна, й не 
відповідає реальному їх порядку, деякі сторінки повністю перекреслені. В цій публі
кації здійснено спробу реконструкції доповіді (хоч немає певності, що збереглися 
всі сторінки, і що аутентично вдалося відтворити логіку думок В. Петрова). Допо
відь цікава як оригінальне прочитання ранньої поезії М. Рильського, так і тим, що 
з неї можна зрозуміти походження назви групи українських «неокласиків» — від 
течії дендизму в моді й парнасизму в поезії. Вперше цю назву ввів у літературний 
обіг саме В. Петров у доповіді «Неокласицизм в українській поезії (Филипович, Зе- 
ров, Рильський)», виголошеній ЗО червня 1923 року (Звідомлення ВУАН у Київі за 
1923 рік. — К., 1924. — С. 96), наступного дня після першого спільного публічного 
виступу на літературному вечорі трьох названих поетів.

Інша публікація. Текст доповіді Віктора Петрова /  Підготовка до друку 
О. Сінченка // Корогодський Р. І дороги. І правди. І життя. — К.: ГЕЛІКОН, 2002. — 
С. 317-354. Публікація супроводжувалася статтею Р. Корогодського «Слово про 
друга, або пізнання творчости в дзеркалі світової культурології і задзеркаллі доби 
(с. 307-316). О. Сінченко здійснив велику й важливу роботу, ідентифікувавши ряд
ки майже з усіх поезій зі збірок М. Рильського, що їх цитує В. Петров, та уклавши 
деякі принагідні примітки й зберігши пагінацію автографа. Проте вона зроблена 
довільно, очевидно, працівником ЦДАМЛМ України: сторінки пронумеровано 
в тому порядку, в якому автограф передано до архіву С. Ф. Зеровою. В цьому видан
ні здійснено спробу приблизно реконструювати логіку доповіді В. Петрова. Звісно, 
це лише ймовірна структура її. Тим більше, що, схоже, деяких аркушів автографа 
бракує. Сторінки 13, 39, 54, 57 в публікації пропущені, бо текст на них повністю за
креслений. В публікації позначені (перекрєсленнями рядків) деякі уступи, які пере
креслені самим автором. Вони відновлені, оскільки, на думку упорядника, важливі 
в аргументації й розвитку думки доповідача й, можливо, навіть були проголошені 
В. Петровим.

У всьому тексті цього конспекту, де видалося можливим, цитати з віршів 
М. Рильського звірені з першодруками і, де було необхідно, виправлені.

Деякі сторінки, які' належать до цього тексту, випадково при впорядкуванні 
архіву В. П. Петрова віднесені фондоутворювачем до іншої одиниці зберігання. Це 
розрізнення позначено в публікації цифрами в квадратних дужках, де перша пред
ставляє номер одиниці зберігання, а друга — номер аркуша.

* У вірші В. Соловйова «Das Ewig-Weibliche» йдеться про Афродіту.
** В. П. Петров нерідко поводився з цитатами навіть свавільно. А тут ще 

й усний виступ. Очевидно, він мав на оці, переклавши й переказавши досить до
вільно, таку думку Плотіна (в сучасному перекладі): «Наша душ а..., зосередившись 
внутрішньо на собі з такою енергією і повнотою, щоб в її свідомість не втрутилось 
і її не тривожило не тільки тіло з усіма притаманними йому рухами, але й ніщо 
оточуюче, щоб для неї все змовкло — і земля, і море, і повітря, і саме величаве небо.
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В такому стані вона нехай уявить, що в усе це мертвотно-нерухоме щось іззовні 
ніби вливається Душа, яка повсюди розходиться, повсюди цю нежиттєву масу на
скрізь протинає й освітлю є...» (Плотин. Космогония. — [Б. м.]: REFL-book; Ваклер, 
1995. -  С. 14-15).

МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В КРАЄЗНАВСТВІ. Подано за першодруком: Петров В. Місце фоль
клору в краєзнавстві //  Етнографічний вісник. — 1925. — Кн. 1. — С. 12-21. Передрук: 
Петров В. Місце фольклору в краєзнавстві — К.: Укр. Академія Наук. — 1926. — 10 с.

СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ КРАЄЗНАВСТВА Й ЕТНОГРАФІЇ. Подано за першодруком: Пе
тров В. Сучасні завдання краєзнавства й етнографії //  Життя й Революція. — 1925. — 
№ 1-2. -  с. 86-90.

КУЛІШ І ШЕВЧЕНКО (До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 роках). Подано за першо
друком: Петров В. Куліш і Шевченко (До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 роках) 
//  Шевченко та його доба. 36. перший /  Всеукраїнська Академія Наук. Комісія для 
видавання пам'яток новітнього письменства. — К.: Державне видавництво України, 
1925. -  С. 57-79.

Інша публікація: Петров В. Куліш і Шевченко р. 1856-1857-го // Петров В. Пан- 
телимон Куліш у п'ядесяті роки: Життя. Ідеологія. Творчість. — К.: ВУАН, 1929. — 
С. 255-277.

МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ ПРИЯТЕЛЮВАННЯ КУЛІША Й ШЕВЧЕНКА р. 1856-1857-го.
Подано за першодруком: Віктор Петров. Матеріяли до історії приятелювання 
Куліша й Шевченка р. 1856-1857-го // Література. 36. другий / Під ред. С. Єфре- 
мова, М. Новицького, П. Филиповича /  Всеукраїнська Академія Наук. Комісія для 
видавання пам'яток новітнього письменства. — К.: Книгоспілка, 1926. — С. 83-100.

ХУТОРЯНСТВО І ЕВРОПА (Листи Куліша з-за кордону р. 1858-го). Подано за першодру
ком: Петров В. Хуторянство і Европа (Листи Куліша з-за кордону р. 1858-го) // Життя 
й Революція. — 1926. — № 7. — С. 71-79.

Інші публікації: Петров В. Хуторянство і Европа (Листи Куліша з-за кордону 
р. 1858-го) //  Петров В. Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: Життя. Ідеологія. Твор
чість. — К.: ВУАН, 1929. — С. 363-378; Петров В. Хуторянство і Європа (Листи Куліша 
з-за кордону р. 1858-го) //  Хроніка 2000. К., 1992. — Вип. 2. — С. 66-77.

КУЛІШ — ХУТОРЯНИН (Баївщанський період р.1853-4). Подано за першодруком:
Петров В. Куліш — хуторянин (Баївщанський період р. 1853-4) //  Записки іс

торично-філологічного відділу УАН. — 1926 р. — Ки. IX — С. 156-184. Інші публіка
ції: Петров В. Куліш — хуторянин // Петров В. Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: 
Життя. Ідеологія. Творчість. — К.: ВУАН, 1929. — С. 30-71; Петров В. Куліш — хуто
рянин (Баївщанський період р. 1853-4) // Хроніка 2000. — К., 2000. — Вип. 37-38. — 
С. 420-432. (Зі скороченнями).

ТЕОРІЯ «КУЛЬТУРНИЦТВА» В КУЛІШЕВОМУ ЛИСТУВАННІ р. 1856-1857. Подано за 
першодруком: Петров В. Теорія «культурництва» в Кулішевому листуванні р. 1856- 
7. (За неопублікованими матеріялами) // Записки Історично-філологічного Відділу 
Української Академії Наук. — 1927. — кн. XV. — С. 146-165.

Інша публікація: Петров В. Теорія «культурництва» в Кулішевому листуван
ні //  Петров В. Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: Життя. Ідеологія. Творчість. — 
К.: ВУАН, 1929. -  С. 278-305.

Автограф зберігається в ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — Од. зб. 48. — 
Арк. 1-12.
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«ЧОРНА РАДА» ЯК РОМАН СОЦІЯЛЬНИЙ. Подано за першодруком: Петров В. «Чорна 
рада», як роман соціяльний //Література /  За ред. С. Єфремова, М. Зерова, П. Фили- 
повича. — К., 1928. — 36 .1-й . — С. 23-37.

Інша публікація: Петров В. «Чорна рада», як роман соціяльний // Пе
тров В. Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: Життя. Ідеологія. Творчість. — К.: ВУ- 
АН, 1929. -  С. 436-448.

26 жовтня 1926 р. В. Петров зробив доповідь «Образи і характеристики "Чор
ної ради" Куліша» на засіданні Історично-філологічної секції УВАН, на якій, зокре
ма, був присутній М. Зеров.

У примітці до заголовку статті в збірнику «Література» В. Петров зазначив: 
«Останній розділ з розвідки автора про "Чорну Раду" Куліша». Він мав на оці частину 
другу своєї монографії «Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: Житгя. Ідеологія. Твор
чість». Назва статті в «Змісті» збірника: «Чорна рада» П. Куліша як роман соціяльний.

В ЦДАМЛМ України зберігаються робочі матеріали до праці В. Петрова 
«Чорна рада» — Фонд 243. — On. 1. — Од. зб. 80. — Арк. 1-123; Од. зо. 81. — Арк. 1-70; 
Од. зб. 127. -  Арк. 1-168; Од. зб. 128. -  Арк. 1-184.

ВАЛЬТЕР-СКОТТІВСЬКА ПОВІСТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МИНУВШИНИ. Подано за першо
друком: Петров В. Вальтер-Скотівська повість з української минувшини // П. Куліш. 
Михайло Чарнишенко. — К.: Сяйво, 1928, с. 5-35.

* Насправді стаття називається «Куліш і Шевченко (До історії їх взаємовідно
син в 1843-1844 роках).

** Ця стаття має назву «Теорія "культурництва" в Кулішевому листуванні
р. 1856-1857).

ТЕОРІЯ «НЕРОБЛЕННЯ» ГР[ИГОРІЯ] СКОВОРОДИ. Подано за першодруком: Петров 
В. Теорія «нероблеиня» Гр[игорія] Сковороди // Життя й Революція. — 1926. — 
№ 4. — С. 49-55. Публікація відразу викликала неприйняття критиків, близьких до 
офіційних структур тодішньої України, котрі воліли би бачити Сковороду в ролі іде
ологічного «підручного» активно впроваджуваної соціалістичної доктрини. П. Пе
лех надрукував різку статтю «Теорія праці Сковороди і псевдо-Сковородина теорія 
"нероблеиня" Петрова» («Життя й Революція» за 1926 рік, № 8, с. 55-63), на яку в то
му ж числі відповів В. Петров реплікою «До дискусії про Сковороду», а редакція 
зазначила, що вважає дискусію вичерпаною.

ДО ДИСКУСІЇ ПРО СКОВОРОДУ. Подано за першодруком: Петров В. До дискусії про Ско
вороду// Життя й Революція. — 1926. — № 8. — с. 63-67.

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ СКОВОРОДИ (Вчення Ско
вороди про матерію ). Подано за першодруком: Петров В. До характеристики фі
лософського світогляду Сковороди (Вчення Сковороди про матерію) // ІОбілейний 
збірник на пошану академіка Дмитра Ивановича Багалія з нагоди сімдесятої річни
ці життя та п'ядесятих роковин наукової діяльності! /  За ред А. Кримського. — К., 
1927. — Ч. II. — С. 30-43. (Записки історично-філологічного відділу Української Ака
демії Наук, кн. XII-XIV.).

На цю статтю двічі відгукнувся рецензіями Д. І. Чижевський: Cyzevskyj D. 
«Abhandlugen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin». — 1929. — 
Bd. 2. — S. 190-191; Cyzevskyj D. «Ruch filosoficky». — 1929. — № 8. — S. 183.

Інша публікація: Петров В. До характеристики філософського світогляду Ско
вороди (вчення Сковороди про матерію) // Хроніка 2000. — К., 2000, вип. 39-40, ч. II,
с. 587-602.

Цю статтю двічі рецензував Д. І. Чижевський: Cyzcvs'kyj D. Abhandlugen des 
Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. — 1929. — Bd. 2. — S. 190-191;
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Cyzevs'kyj D. Ruch filosoficky. — 1929. — № 8. — S. 183. Він же схвально відгукувався 
про цю розвідку В. Петрова в таких публікаціях: Tschizewskij, D. Neue Literatur liber 
Skoworoda // Der Russische Gedanke: International zeitschrift fur russische philisophie, 
literaturwissenschaft und kultur. — 1929. — В. 1. — S. 100, 348; Чижевский Д. Филосо
фия Г. С. Сковороды // Путь: Органъ русской релипозной мысли (Париж). — 1929. — 
№ 19, ноябрь. -  С. 24, 37,42.

Цю працю також відзначила італійська дослідниця Марія Бартоліні: «Un'in- 
terpretazione estremamente accurata del platonismo di Skovoroda e stata fomita da 
V. [Р]. Petrov nel 1927, al termine della prima Skovoroda-reinassance (Petrov 1927). Petrov, 
che restringe il proprio campo di indagine al problema ontologico e, in particolare, alia 
trattazione del rapporto tra materia e forma, descrive con acutezza e precisione le analogie 
tra il sistema skovorodiano e quello platonico, illustrando con esempi concreti tratti dai 
rispettivi testi le somiglianze di tipo terminologico e quelle di tipo simbolico; l'analisi di 
Petrov culmina nella confutazione della tesi erniana del dualismo assoluto di Skovoroda, 
optando per la definizione di compromesso di "mono-dualismo" (1927: 38), sostenuto, in 
questo, dalle posizioni moniste di Bahalij». (Bartolini, M. G. 200 Anni di Skovorodiana. 
Per una rassegna ragionata. — http://www.academia.edu/488595/200_anni_di_Skovoro- 
diana_per_una_rassegna_ragionata)

«Надзвичайно точна інтерпретація платонізму Сковороди подана В. [П]. Пет
ровим в 1927 році, наприкінці першого ренесансу Сковороди. Петров, який звужує 
сферу свого дослідження онтологічною проблемою і, зокрема, з'ясуванням відно
син між матерією і формою, ясно й точно описує подібність між сковородинською 
і платонівською системами, ілюструюючи це конкретними прикладами подібності 
відповідних текстів як термінологічно та символічно; аналіз Петрова завершується 
спростуванням тези Ерна про абсолютний дуалізм Сковороди, вибираючи комп
ромісне визначення "моно-дуалізм", підтримуючи в цьому моністичну концепцію 
Багалія».

* У Ерна: «въ уклоні его воли».

ВІРУВАННЯ В ВИХОР І ЧОРНА ХОРОВА. Подано за першодруком: Петров В. Вірування 
в вихор і чорна хороба // Етнографічний вісник. — 1927 — Вип. 3. — С. 102-116. Пи
тальник до цього дослідження зберігається в НА ІМФЕ ім. М. Т. Рильського з ре
золюцією В. Петрова, датованою 15 травня 1926 р., про дозвіл друкувати його на
кладом 150 прим. В НА ІМФЕ ім. М. Т. Рильського зберігаються виписки В. Петрова 
«Вихор» з різних джерел: Фонд 1-5. — Од. зб. 479. — Арк. 1-238. В тому ж архіві збе
рігаються протоколи засідань Етнографічної Комісії за 1926-31 рр. 27 жовтня 1926 р. 
на засіданні ЕК була заслухана доповідь В. Петрова «Вірування в вихор і чорна хоро
ба». В обговоренні її виступили В. Білий, Б. Навроцький, С. Якимович, Ф. Сепгалєвич 
(Фонд 1-1дод. — Од. зб. 43. — С. З зв.).

У прикінцевій примітці до статті В. Петров зазначив: «Зібраний у нас ма- 
теріял: лікування від підвію, заговори, обереги від вихру, невикористані перекази 
про кидання ножа в вихор, за браком місця, відкладаємо до иншого разу». У травні 
1939 року на всесоюзній конференції з питань вивчення російського фольклору (Мо
сква) В. Петров виголосив доповідь про заговори, і на основі її підготував широку 
розвідку для матеріалів конференції. Проте планований збірник друком не вийшов, 
стаття залишилася в архіві й була опублікована А. Н. Мартиновою лише через чоти
ри десятиліття: (Петров В. Заговоры // Из истории русской советской фольклорис
тики. — Ленинград: Наука, 1981. — С. 77-142). Сучасне місце зберігання оригіналу: 
Рук. отд. ИРЛИ. — Розр. V. — Пол. 17. — п. 9. — № 1.

М ІТОЛОГЕМА «СОНЦЯ» В УКРАЇН СЬКИ Х] НАР [ОД НИХ] ВІРУВАННЯХ ТА ВІ- 
ЗАНТІЙСЬКО-ГЕЛЛІНІСТИЧНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦИКЛ. Наведено за першо
друком: Петров В. Мітологема «сонця» в українських] нар[одних] віруваннях та
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візантійсько-гелліністичний культурний цикл // Етнографічний вісник. — 1927. — 
Кн. 4. -  С. 88-119.

У ЦДАМЛМ України зберігаються матеріали до цієї праці: Фонд 243. — 
Од. зб. 53. — Арк. 1-18.

16 лютого 1927 р. на засіданні ЕК була заслухана доповідь В. Петрова «Віруван
ня в сонце». «З запереченнями після доповіді виступили Б. О. Навроцький, В. Ф. Де- 
мич, Вяч. Камінський та з публіки» (НА ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. — Фонд 1 — 
1 дод. — Од. зб. 43. — С. 7 зв.).

* В. Петров вживає різні варіанти написання прізвища автора дослідження 
«Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ» — Ф. Вовк, Ф. Волков. В дея
ких інших статтях, наприклад: Великодні звичаї й обряди в Україні //  Час (Фюрт)'. — 
1947. — 13 квіт., він уживав і варіант «Хведір Вовк».

ЛІСОВА ПІСНЯ. Подано за першодруком: Петров В. Лісова пісня // Леся Українка. Тво
ри. — Харків-Київ: Книгоспілка, 1929. — Т. 8. — С. 157-177. Автограф зберігається 
в ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — Од. зб. 51. — Арк. 1-32.

Цитати з Лесі Українки звірено за академічним виданням творів поетеси і, 
в разі розходжень, виправлено.

Інші публікації: Петров В. Лісова пісня 11 Леся Українка. Твори. — Нью-Йорк: 
Спілка Тищенко та Білоус, 1954. — Т. 8. — С. 157-177. (Хоч це перевидання було за
явлене як фототипічне до видання 1929 року, видавці зробили кілька купюр в статті 
В. Петрова. В усіх подальших передруках скорочений, фактично — через цензурний 
підхід, текст не був відновлений); Петров В. Лісова пісня // Україна і світ (Ганновер), 
1963-1965. — 1966. — Зошит 25-26-27. — С. 57-64; Петров В. Лісова пісня // їм промов
ляти душа моя буде. «Лісова пісня» Лесі Українки та її інтерпретації / Упор. В. Агеє- 
ва. -  К.: Факт, 2002. -  С. 149-169.

«ЧЕРНІГІВКА» КОСТОМАРОВА. Подано за першодруком: Петров В. «Чернігівка» Косто
марова // Костомаров В. Чернігівка. Бувальщина з другої половини XVII віку. Пере
клад Б. Грінченка. — К.: Книгоспілка, 1929. — С. Ill—XIII.

Автограф зберігається в ЦДАМЛМ України. — Фонд 243. — Од. зб. 79. — 
Арк. 1-31.

«ЛЮДИНА, ЩО СМІЄТЬСЯ». Подано за першодруком: Петров В. «Людина, що сміється» // 
Віктор Гюго. Людина, що сміється. — X., К.: Книгоспілка. — 1930. — С. ІІІ-ХХІІ.

^Насправді Жуль Валлес, як учасник Паризької Комуни, був засуджений до 
страти, але йому вдалося уникнути арешту.

ПЕТЕРБУРЗЬКІ ПОВІСТІ ГОГОЛЯ. Подано за першодруком: Петров В. Петербурзькі по
вісті Гоголя // Гоголь М. Повісті. — X., К.: Література і мистецтво, 1932. — С. I-XL. 
Усі підкреслення в цитатах з творів Гоголя і вставки в дужках належать В. П. Петро
ву. В авторефераті своєї дисертації «Язык. Этнос. Фольклор» (1966) В. Петров подає 
назву цієї вступної статті як «Гоголь і німецький романтизм» (поз. 81). В Науково
му Архіві Інституту Археології НАН України зберігається рукопис В. П. Петрова 
[Матеріали про Гоголя]: Авторський фонд В. П. Петрова № 16. — Од. зб. 243 (II). — 
Арк. 1-80. Там же зберігається машинопис останньої частини статті «Петербурзькі 
повісті Гоголя»: Авторський фонд В. П. Петрова № 16. — Од. зб. 243 (V). — Арк. 1-6. 
Вона, очевидно, була написана пізніше (чи не на прохання видавництва?).

Інша публікація: Петров В. Петербурзькі повісті Гоголя //Сорочинський ярма
рок на Невському проспекті. — К.: Факт, 2003. — С. 266-320.

* Таке враження, що В. П. Петров навмисно наштовхував читача на відомий 
(правда, лише для фахівців) лист В. Бєлінського, в якому той у найганебніших ви
словах говорив про Т. Г. Шевченка і П. О. Куліша, як і про українську літературу
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в цілому. Адже, якщо розібратися, то думки В. Бєлінського протилежні тому, що 
стверждує В. П. Петров про антибуржуазні погляди М. В. Гоголя. Першу цитату 
з листа, відповідно атрибутованого («У лютому 1848 р. Бєлінський писав між іншим 
до Анненкова»), В. П. Петров перериває перед таким висновковим пасажем: «А те
перь ясно видно,» — саме це стверджує В. Г. Бєлінський, — «что внутренний про
цесе гражданского развития в России начнётся не прежде, как с той минуты, когда 
русское дворянство обратится в буржуази»! Далі ж автор статті «Петербурзькі по
вісті Гоголя» здійснює такий кульбіт. Він посилається на інший лисг Бєлінського, 
в контексті попередньо цитованого листа до Анненкова («А в листі, писаному в груд
ні р. 1847, Бєлінський висловлювався...») і наводить цитату не з листа до П. В. Ан
ненкова, а з грудневого листа до В. П. Боткіна. Читач же, якому цікаво розібратися 
в аргументації В. П. Петрова, звертається до грудневого лисга, адресованого П. В. Ан
ненкову, і читає там зовсім інше, зокрема й таке: «здравый смысл в Шевченке должен 
видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки 
по патриотизму хохлацкому». Чи навмисно це зробив В. П. Петров? Ніхто вже не 
відповість, але — знаючи нахил його до міфстифікацій...

РАСОВА ТЕОРІЯ НА ПОСЛУГАХ ГЕРМАНСЬКОГО ФАШИЗМУ. Подано за першодру
ком: Петров В. Расова теорія на послугах германського фашизму // Наукові Записки 
Інституту історії матеріальної культури — К.: ВУАН, 1934. — Кн. 2. — С. 49-71.

На першій сесії Фольклорної секції Інституту антропології, археології і енто- 
графії АН СРСР, що відбулася в Ленінграді 24г-26 квітня 1936 р., В. П. Петров ви
голосив наукову доповідь «Расова теорія в сучасній германській фольклористиці» 
(Сов. фольклор. — 1936. — № 4-5 . — С. 430). У авторефераті «Язык. Этнос. Фоль
клор» (1966) В. П. Петров подає назву цієї своєї праці як «Расова теорія та її критика» 
(поз. 88). Очевидно, вона мала таку назву в авторському оригіналі. Але до того часу, 
поки сталінська і гітлерівська ідеологічні системи не почали співпрацювати, існував 
політичний штамп для такого роду публікацій (див. наприклад: Петров Г. И. Расо
вая теория на службе фашизма. // Известия Государственной Академии Истории 
Материальной Культуры. — 1934. — Вып. 95; Кагоров Е. Г. Немецкая фольклористика 
на службе германского фашизма // Сов. фольклор. — 1936. — № 4-5 . — С. 449-452).

Підготовчі матеріали до цієї роботи зберігаються в ЦДАМЛМ України: 
Фонд 243. — On. 1 ([Шляхи етнічних розчленувань] — Од. зб. 19. — Арк. 1-133; [Шля
хи етнічних розчленувань] — Од. зб. 20. — Арк. 1-130). Ці матеріали використані 
автором також для статті «Буржуазная фольклористика и проблема стадиальности» 
(1935).

В Науковому Архіві Інституту Археології НАН України зберігається руко
пис тез В. П. Петрова [Расовая теория в современной германской фольклористике. 
Тезисы]: Авторський фонд В. П. Петрова № 16. — Од. зб. 199. — Арк. 1-54.

З ІСТОРІЇ ЖИТЛА НА УКРАЇНІ (Проти буржуазних теорій у дослідженні житла). По
дано за першодруком: Петров В. П. З історії житла на Україні (Проти буржуазних 
теорій у дослідженні житла) //  Наукові записки Інституту історії матеріальної куль
тури. — К., 1934. — Кн. 1. — С. 75-101. В авторефераті своєї дисертації В. П. Петров 
в назві цієї статті (поз. 87) не наводить підзаголовку, отже, ймовірно, він був доданий 
редакцією при публікації.

Для В. Петрова завжди особливий інтерес становило дослідження жител, які 
він розглядав як свого роду матеріалізований результат соціально-економічних від
носин. При цьому він, як завжди, ставив проблему на широкому світовому обширі. 
Див., наприклад, його рецензію на дослідження Льюіса Моргана «Житла і домашнє 
життя американських туземців» (Наукові Записки Інституту Історії Матеріальної 
Культури АН УРСР. — Кн. 3-4 . — К., 1935. — С. 92-94). В Науковому Архіві Інституту 
Археології НАН України зберігаються машинописні копії таких праць В. П. Петрова
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на цю тему: «Житлова кліть ХІ-ХІІІ ст. в с. Городську Коростишівського району Жи
томирської області. (Авторський фонд № 16. — Од. зб. 95. — Арк. 1-52); «Раннє-фе- 
одальна кліть в присілках Червоногорського городища (1937 р.)». (Авторський фонд 
В. Петрова № 16. — Од. зб. 128. — Арк. 1-20). Специфіка облаштування житла носі
ями Черняхівської культури розглядається також ще в одній довоєнній монографії 
В. Петрова «Про первісне суспільство та пережитки родового ладу в Росії» (Автор
ський фонд В. Петрова № 16. — Од. зб. 254. — Арк. 1-286).

Навіть в умовах евакуації до Уфи він організовує наукову експедицію (20-21 ве
ресня 1941 р.) і сам особисто досліджує житла в українських поселеннях Башкирїі, 
топографію цих переселенських (з XIX ст.) сіл, а також ретельно здійснює детальні 
описи хат і проводить доскіпливі обмірювання їх. Ці матеріали збережені (Експеди
ційна група Інституту суспільних наук АН УРСР «Українці в Башкири» // НА ФРФ 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. — Фонд 12) і опубліковані (Петров В. Екс
педиційна група Інституту суспільних наук АН УРСР по темі «Українці в Башкири». 
20-ІХ-41. м. Уфа // Українці в Башкири / Дослідження і документи. Т. 1. — К., Уфа, 
2011. — С. 438-451), бо, безперечно, мають очевидну наукову цінність.

*3а оцифрованим списком Лаврентієвського літопису ця цитата в оригіна
лі: «приела Володимеръ \утрока свокто Б а н д ю к э  по Итлареву чадь. и ре* Б а н д ю к ь  
Итлареви. зовет втл кнжзь Володимеръ. реклъ тако w6yBinecA в тепл'В избъ. [и] 
заутрокавше оу Ратибора приїздите ко мнЪ. и ре'1 Итларь тако буди, [и] аеко вліззоша 
въ истобку. тако запрени бъииа. възлЪзше на истобку прокопаша и верхъ. и тако 
Юльбегъ Ратиборичь. приима лукъ свои и наложивъ стрЪлу. оудари Итларл в срлце 
и дружину кто всю избиша» (http://litopys.org.Ua/lavrlet/lavrll.htm#lyst76).

Ілюстрації до цієї публікації тут не наведені. Пропуски позначені [...]. Відси
лаємо зацікавлених до першодруку.

БУРЖУАЗНАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА И ПРОБЛЕМА СТАДИАЛЬНОСТИ. Подано за пер
шодруком: Петров В. Буржуазная фольклористика и проблема стадиальности // Со
ветский фольклор. — 1935. — № 2-3. — С. 31-49.

Підготовчі матеріали до цієї роботи зберігаються в ЦДАМЛМ України: Фонд 
243. — Он. 1 ([Шляхи етнічних розчленувань] — Од. зб. 19. — Арк. 1-133; [Шляхи ет
нічних розчленувань] — Од. зб. 20. — Арк. 1-130). Ці матеріали використані автором 
також для статті «Расова теорія на послугах германського фашизму» (1934).

*Дещо довільне й «підтасоване» цитування В. Леніна з його статті «Карл Маркс 
(краткий биографический очерк с изложением марксизма». Насправді: «В наше 
время идея развития, эволюции, вошла почти всецело в общественное сознание, но 
иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, 
которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всестороння, го
раздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторя
ющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе 
("отрицание отрицания"), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой ли
нии; — развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; — "перерывы 
постепенности"; превращение количества в качество; — внутренние импульсы 
к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, 
действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного 
общества; — взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждо
го явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая 
единый, закономерный мировой процесс движения, — таковы некоторые черты 
диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии» (Ленин 
В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 55). Проте розуміння В. Петровим «пошукуваного ре
зультату» діалектичного розвитку далеко не збігається із принципом, на якому без
апеляційно стояла марксистсько-ленінська ідеологія: «бесконечного восхождения от 
низшего к высшему» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 276).
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ВИЙ. Текст подано за першодруком: [Петров В.] Вий // Гоголь Н. В. Полное собрание сочи
нений. — М.: Изд-во АН СССР, 1937. — Т. 2. — С. 735-748. Текст передмови В. П. Пе
трова (авторство якого в цьому виданні не зазначено) до повісті М. В. Гоголя «Вій» 
починається з розділу, що пронумерований «III». Перші два (на crop. 732-735) ма
ють описово-технічний характер і належать, очевидно, редактору тому. У авторе
фераті «Язык. Этнос. Фольклор» (1966) В. П. Петров цей текст назвав «Фольклорно
литературные источники повести Н. В. Гоголя "Вий"» (поз. 45).

Інша публікація: Петров В. Фольклорно-літературні джерела повісті М. В. Го
голя «Вій» /  Переклад С. Рябчук //  Сорочинський ярмарок на Невськохму проспекті. — 
К.: Факт, 2003. -  С. 321-336.

В Науковому архіві Інституту археології НАНУ зберігаються праці В. П. Пе
трова ["Вій" Гоголя. Машинопис, рукопис] (Авторський фонд В. П. Петрова № 16. — 
Од. зб. 243 (І). — Арк. 1-494) та «Заколдованное место» Гоголя — фольклорні джере
ла (Авторський фонд В. П. Петрова № 16. — Од. зб. 243 (4). — Арк. 1-494).
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