НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
M.S. Hrushevs’ky Institute of Ukrainian Archaeography
and Source Studies

WORKS IN SLAVIC STUDIES
Volume I

Kyiv – 2015

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського

СЛАВІСТИЧНА ЗБІРКА
Випуск I

Київ – 2015

УДК 94(4):930.85(=16)
ББК Т3(49=Сл) + Т52(4)=ОИ1 + Ш3(0)941
С 47
Редакційна колегія:
д. іст. н. Г.В. Папакін (голова); к. іст. н. О.О. Маврін (заступник голови);
д. іст. н., проф. Ю.А. Мицик; д. іст. н., проф. В.М. Піскун; д. іст. н. І.Б. Гирич;
д. іст. н., проф. Н.І. Миронець; д. іст. н. О.О. Ковальчук; к. іст. н. Д.В. Бурім;
к. іст. н. В.В. Корнієнко; к. іст. н. І.О. Каневська; к. іст. н. А.В. Стародуб;
к. іст. н. Н.О. Сінкевич (м. Тюбінґен, ФРН); к. іст. н. Д.С. Гордієнко.
С 47

Славістична збірка. – К., 2015. –.

ISBN 978-966-02-7734-2
Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та
В. Корнієнка. – К., 2015. – 396 с., іл.
ISBN 978-966-02-7735-9
За редакцією
Дмитра Гордієнка та Вячеслава Корнієнка
Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства.
Насамперед це публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю
сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук
України Павлу Степановичу Соханю.
Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства, історіографічні дослідження,
матеріали з історія європейського слов’янознавства. Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слов’янських країн.
УДК УДК 94(4):930.85(=16)
ББК Т3(49=Сл) + Т52(4)=ОИ1 + Ш3(0)941

ISBN 978-966-02-7734-2 (серія)
ISBN 978-966-02-7735-9 (вип. 1)

© Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2015
© Д. Гордієнко, 2015
© В. Корнієнко, 2015
© Автори статей

ПАМ’ЯТІ ПАВЛА СОХАНЯ (1926–2013)

Олексій Марченко

ВНЕСОК ПАВЛА СОХАНЯ У ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
АРХЕОГРАФІЇ: ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ
Розвиток гуманітарних наук неможливо уявити без конкретного
людського фактору, а саме осіб-виконавців, на плечах яких лежить непроста місія об’єктивної інтерпретації минувшини та її екстраполяції в
дійсність з урахуванням і поєднанням ціннісних орієнтирів та викликів
сучасності. Проблематика ж розуміння та усвідомлення цілісного процесу еволюції тієї чи іншої галузі знань не видається напрочуд повним
без врахування досвіду та здобутків дослідників. Для археографії як історичної дисципліни особистісний фактор є одним із визначальних на
шляху накопичення та культивування знань. Саме тому історію української археографії як, в принципі, й кожної історичної дисципліни, необхідно розглядати крізь особистісну призму.
Ім’я Павла Степановича Соханя завжди залишиться знаковим для
національної археографії. Будучи визнаним болгарознавцем, він неодноразово наголошував на повноті джерельної бази та високій культурі роботи з джерелами. Саме такий погляд поєднав дослідника з його
майбутнім науковим шляхом – археографічною діяльністю.
Павло Степанович відзначав, що, на відміну від СРСР, завдяки систематичному та безперервному едиційному процесу на сьогодні всі
європейські країни мають фундаментальні корпуси й видові публікації
писемних джерел із найдавніших часів1. Вчений мав на увазі такі праці,
як “Monumenta Poloniae Historica”, “Monumenta Germaniae Historica”,
“Monumenta Romaniae Historica”, “Monumenta Historico-Juridica Slavorum
Meridionalium”, “Fontes Rerum Bohemicarum”, “Monumenta Hungariae
Historica”, “Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium” та багато інших.
Як зазначав вчений, у численних західних українознавчих центрах протягом десятиліть не припинялась інтенсивна археографічна робота, розвивалися кращі традиції української археографії, накопичувався едиційний
досвід, вивчалися архіви, вводилися в науковий обіг масиви джерел з
історії національних рухів, суспільно-політичної думки, публікувалися цінні пам’ятки української культури2. Що ж до УРСР, то в форваторі
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П.С. Сохань, Про деякі основні напрями діяльності Археографічної комісії АН УРСР в
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радянських орієнтирів дослідники, напевно через відсутність якихось загальносоюзних чи хоча б республіканських постанов, навіть не ставили
питання про створення зведеної систематичної публікації найдавніших
джерел з історії України3. Але усвідомлення такої прогалини було вирішальним етапом для розвитку української археографії.
Проблема, яка постала перед українською археографією радянських
часів і, в принципі, потребувала негайного її вирішення для перспективного
розвитку, стосувалася відсутності систематичної публікації найдавніших
джерел з історії України. Потрібно відмітити й об’єктивний факт всебічного оновлення радянського суспільства та переосмислення “більшовицького” шляху розвитку після квітневого Пленуму ЦК КПРС 1985-го року,
що був визначальним для тодішнього партійного керівництва, яке, намагаючись курсом “перебудови” зберегти себе та свій глиняний “Колосс” –
СРСР, на державному рівні задекларували цей процес. Такі зрушення мали
неабиякий вплив на зростання ролі історичної науки та змусили вище керівництво відповідно реагувати на запити наукової еліти республіки. Тому
задля поліпшення становища в галузі археографічної діяльності Президія
АН УРСР постановою № 315 від 5.10.1987 відновила діяльність Археографічної комісії АН УРСР4. До неї увійшли провідні вчені академічних
установ – історики, мовознавці, літературознавці, філософи, археологи, а
також відомі архівісти5. Саме “відновила” є ключовим словом, оскільки
ідея створення центру у справі видання джерел з’явилася серед науковців
ще наприкінці 60-х рр. ХХ ст. В 1969 році, згідно з постановою № 149 Президії АН УРСР від 29 квітня, було утворено Археографічну комісію АН
УРСР на чолі з академіком А. Скабою6. Але через брак коштів та невизначеність юридичного статусу комісії подальше функціонування та едиційні
спроби виявилися неможливими, що призвело до припинення її діяльності7.
З відновленням роботи комісії першочерговою функцією, що була
визначена, стала координація в межах республіки археографічної видавничої роботи всіх установ, закладів, періодичних і неперіодичних органів,
окремих осіб, що займалися публікацією джерел8. Звісно, що головним
__________________________________________________________________

П.С. Сохань, Про деякі основні напрями діяльності.., с. 6.
Г.В. Боряк, О.В. Тодійчук, Хроніка діяльності Археографічної комісії та Інституту
української археографії АН України. 1987–1990, УАЩ 1 (1992) 454.
5
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завданням, яке було покладене на комісію, стала організація видання історичних джерел9. Спираючись на значний досвід археографічних інституцій-попередниць (Одеське товариство історії та старожитностей (1839 р.),
Тимчасова археографічна комісія для розбору давніх актів у Києві (1843 р.),
Археографічна комісія НТШ у Львові (1873 р.), Археографічна комісія
ВУАН (1919 р.) та інші), комісія відразу ж розгорнула на базі Інституту
історії України широку перспективну програму археографічних досліджень і публікації писемної історико-культурної спадщини України10.
Серед основних запитів, на які потрібно було першопочатково реагувати та до яких необхідно стало дослухатися, були зростаючий інтерес
української громадськості до джерел культурно-історичної спадщини народу та багатий досвід діаспорної української археографії, що мала у
своєму доробку велику кількість документальних, епістолярних, картографічних публікацій, підготовлених у європейських та американських
українознавчих центрах. Затвердивши поновлений склад Археографічної
комісії, Президія АН УРСР, тим самим, невербально відповіла на громадські виклики українського суспільства.
Перша Республіканська археографічна нарада, що відбулася в грудні
1988 року, мала наслідком опрацювання комплексної програми видань, яка
включила в себе пропозиції учасників і лягла в основу діяльності комісії.
Так, на пленарному засіданні було обговорено доповіді голови
Археографічної комісії АН УРСР члена-кореспондента АН УРСР П. Соханя, голови Археографічної комісії АН СРСР професора С. Шмідта,
члена-кореспондента АН УРСР Ф. Шевченка та доктора історичних наук
А. Хорошкевич, в яких, зокрема, з одного боку відзначалося, що сучасна
українська археографія за останні десятиліття знаходиться на шляху різкого відставання від передової суспільної думки11, не лише як виключно
історична дисципліна, а й як складова соціогуманітарних знань, а з іншого наголошувалося, що за радянську добу досягнуто значних успіхів
в розвитку археографії12.
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Серед широкого кола проблем, що обговорювалися на засіданні,
далеко не пересічною виявилась дискусія щодо формування видавничого
плану комісії: хронологічний, тематичний чи видовий принцип розробки
едиційної програми. Було погоджено та визнано за найоб’єктивніше застосовувати видовий принцип відбору пам’яток, який і поклали в основу
розроблюваного плану13.
Свідченням активного та модерного підходу до розвитку української археографії може слугувати ряд виступів, на яких були представлені
і обґрунтовані програми видань різних видів джерел: зводу пам’яток давньоруського та українського літописання14, східних джерел з історії України Х–ХVІІІ ст.15, іноземних наративних джерел ХV–XVIII ст.16,
статистичних джерел з історії Правобережної України XVI–XVIII ст.17,
джерел з історії української культури18, історико-етнографічної та фольклорної спадщини ХІХ – початку ХХ ст.19
Нарада дійсно мала непересічне значення для подальшого розвитку
національної едиційної складової української археографії та діяльності
комісії, оскільки серед напрямів едиційної діяльності Археографічної комісії учасниками наради були визначені такі: підготовка публікації джерел з історії України 20–30-х років ХХ ст., про суспільно-політичні рухи
ХІХ – початку ХХ ст., з історії запорізького козацтва та Визвольної війни
українського народу 1648–1654 років20.
Роль П. Соханя в реалізації пропозицій та завдань, які були покладені на комісію учасниками наради, була першорядною. Будучи головою
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комісії Павло Степанович підтримав найсміливіші проекти та залучив до
роботи в інституції нелояльних до режиму вчених (Я. Дашкевич, О. Апанович, М. Ковальський)21.
Одним із найскладніших питань у процесі реалізації археографічної
діяльності та роботи Археографічної комісії була проблема кадрового наповнення, що обговорювалося як на Республіканській нараді, так і на загальнонауковому рівні, оскільки Україна за радянську добу була позбавлена
національної археографічної школи. Археографічна робота, за своєю природою, вимагає дуже високого науково-методичного рівня та висококваліфікованих фахівців, кількість яких істотно зменшувалася щороку. Саме з
метою піднесення престижу археографічної роботи та заповнення цієї ніші
історичної науки, на комісію, за словами Павла Степановича, була покладена місія з негайної підготовки школи археографів22.
Плідна робота будь-якої інституції неможлива без визначення місця
її перебування. Відразу ж було вирішено, що фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення комісії буде “покладено на плечі” Інституту історії
АН УРСР23. Таке рішення видається цілком закономірним з огляду на те,
що голова комісії та її співробітники, в переважній більшості, працювали
в інституті. Задля активізації та координації археографічної роботи та з
метою здійснення запланованої видавничої і пошукової діяльності із підготовки до видання історичних джерел, було вирішено організувати відділення Археографічної комісії у Львові – на базі Інституту суспільних
наук АН УРСР та у Дніпропетровську – на базі університету24. До активної участі у виданні історичних джерел були задіяні установи АН УРСР
та видавництво “Наукова думка”, яке б мало безпосередньо займатися
виданням наукових публікацій та напрацювань Археографічної комісії25.
Щодо запланованих проектів і тем, які повинні були реалізувати співробітники комісії, потрібно відмітити, що комісія розробила перспективний
план підготовки до друку та видання джерел з історії України до 2000 р.,
який був розглянутий на згаданій вище республіканській нараді археографів26. Цей план, що складався з 17 розділів, передбачав підготовку та видання різних видів писемних джерел, що охоплюють всі історичні періоди
українського буття. Передбачалося загалом видати 300 назв, які в основній
__________________________________________________________________

О.О. Маврін, В.А. Брехуненко, Небуденний ювілей, УАЩ 5–6 (2001) 12.
П.С. Сохань, До джерел.., с. 42.
23
Археографічна робота в республіці, Вісник АН УРСР 10 (1989) 15.
24
Ibid.
25
П.С. Сохань, Стан і перспективи розвитку археографії на Україні, УІЖ 8 (1989) 51.
26
Археографічна робота в республіці.., с. 13.
21
22
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своїй масі репрезентують багатотомні збірки документів та історико-культурних пам’яток ІХ–ХХ ст27. Що ж до унікальних видань, то потрібно зауважити,
що корпус джерел з історії запорізького козацтва та Визвольної війни 1648–
54 рр., зокрема документи архіву Коша Війська Запорізького, потребував якнайшвидшого видання, через доволі критичний фізичний стан документів.
Щоправда, видання першого тому Архіву Коша Війська Запорізького, що є
досить звичним для радянської системи, рішенням Президії АН УРСР ухвалено приурочити до ювілею Богдана Хмельницького в 1995 р28. Окрім цього,
заплановано було перевидати багатотомні зібрання творів видатних українських дослідників: М. Костомарова, Д. Яворницького, М. Драгоманова, О. Левицького, В. Модзалевського, Д. Багалія та інших29.
Але, як і в будь-яких наукових задумах і намаганнях, план не був
шедевральним чи бездоганним і містив чимало прогалин. Так, не були
включені до плану збірка дипломатичних трактатів між Україною та Росією, починаючи з часів Б. Хмельницького, ряд польських хронік XVII ст.
і пам’яток історичної думки в Україні30. Павло Степанович, будучи головою комісії, розумів це як ніхто інший, та покладав великі сподівання на
майбутні покоління археографів, істориків, дослідників, які мали б бути
виплекані зусиллями сучасників.
За досить незначний період діяльності комісія встигла порадувати наукову інтелігенцію та українське суспільство низкою публікацій. Вийшли
друком такі історико-культурні пам’ятки, як “Опис Київського намісництва
70–80 років ХVIII ст.”, збірка документів “Торгівля на Україні в ХІV – середині XVII ст.” (спільно з Канадським інститутом українських досліджень),
два томи “Історії запорозьких козаків” Д. Яворницького, тритомником документів слідчої справи – “Кирило-Мефодіївське товариство”, “Описом України” Гійома де Боплана (спільно з Українським інститутом Гарвардського
університету), яку було вперше видано в повному обсязі українською мовою
разом із факсимільно відтвореним французьким оригіналом31.
Потрібно зауважити, що черговість підготовки видань, за словами
Павла Степановича, залежить від поєднання їх історично-культурної значущості із зацікавленістю та попитом серед українського суспільства32.
__________________________________________________________________

П.С. Сохань, Знати правду історії, Україна 17 (1991) 21.
Ibid., c. 22.
29
П.С. Сохань, Стан і перспективи розвитку археографії.., с. 49.
30
П.С. Сохань, Поновлюючи традиції вітчизняної археографії, Вісник АН УРСР 7 (1990) 68.
31
П.С. Сохань, Знати правду історії.., с. 21.
32
П.С. Сохань, Повернення творчої спадщини Д.І. Яворницького, Вісник АН УРСР 2
(1990) 107.
27
28
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В умовах відродження національної самосвідомості та створення суверенної української держави, що супроводжувалося підйомом громадянського суспільства, потрібно було аналогічно відповідати цьому процесу
й не “прикриватися” давно застарілими марксистсько-ленінськими догмами. Тому основним завданням, за словами голови Археографічної комісії, якому мали слідувати історики-дослідники, було показати справжню
правдиву історію із висвітленням усіх сторінок українського буття, що
дозволить усвідомити не лише минуле, а й осягнути сучасне33.
Від початку процесу формування якісно нової парадигми в історичній науці, зокрема й в археографії, постало питання про співробітництво та обмін досвідом щодо видання історичних пам’яток української
минувшини із представниками української діаспори. Такий підхід відразу
ж знайшов одностайне схвалення на згадуваній вище нараді. До слова, й
колеги із закордонних українознавчих центрів виявляли неабияке зацікавлення до роботи комісії та тих якісних зрушень, що переживала історична наука в УРСР. Тому на зламі 80–90-х років ХХ ст. було налагоджено
плідні зв’язки з Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Центром досліджень історії України ім. Петра Яцика при Канадському інституті українських досліджень, Східноєвропейським інститутом
імені В. Липинського (Філадельфія, США), Науковим Товариством імені
Тараса Шевченка в Європі, з видавництвом “Літопис УПА” (Канада) та
ін., з якими були підписані угоди про співпрацю в галузі виявлення, опрацювання та видання писемної історико-культурної спадщини України34.
Серед спільних видань, які вийшли друком, можна назвати такі:
“Історія України-Руси” М. Грушевського (з Українським інститутом Гарвардського університету); “Архівні матеріали з історії України в Канаді.
Попередній анотований перелік”, “Історія України-Руси” – перші два
томи (з Канадським інститутом українських досліджень); праця В. Липинського “Україна на переломі” (з Східноєвропейським інститутом імені
В. Липинського); “Академік Станіслав Дністрянський. 1870–1935. Біобіліографія” (з Кафедрою Україністики Університету ім. Павла-Йозефа Шафарика у Пряшеві)35. Загалом же, в угодах передбачався випуск понад 50
томів різнопланових публікацій – пам’яток історіографії, актових джерел,
__________________________________________________________________

П.С. Сохань, Виступ на Загальних зборах АН УРСР (29–30 березня 1990 р.), Вісник АН
УРСР 8 (1990) 46.
34
П.С. Сохань, Знати правду історії.., с. 22.
35
П.С. Сохань, Археографічна робота в Україні: проблеми і перспективи, Вісник АН
УРСР 6 (1993) 51.
33
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епістолярної, мемуарної та публіцистичної спадщини видатних діячів,
картографічних пам’яток тощо36.
Але не виключно едиційною співпрацею позначилися відносини
комісії із закордонними установами. Так, навесні 1990 року завдяки допомозі Фонду Катедр Українознавства при Гарвардському університеті
(США) було розпочато комп’ютеризацію Археографічної комісії, що дозволила якісно змінити характер роботи із підготовки рукописів до видання37. Така допомога закордонних друзів мала вагому перевагу для
автономізації видавничого процесу.
На Всеукраїнській нараді “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи” було вирішено залишити за Археографічною комісією координаційні функції в площині вивчення та видання джерел з історії
та культури України при організації її діяльності на базі Інституту української археографії АН України як розширеної Вченої ради інституту38.
Подальша ж діяльність Павла Степановича пов’язана із заснованим
відповідно до постанови Президіума АН УРСР від 10 липня 1990 року
Інститутом української археографії АН УРСР, який в 1995 році отримав
сучасну назву Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського. Діяльність же Археографічної комісії АН УРСР
була початковим і якісно новим етапом у процесі формування суверенних
українських археографічних знань. Із впевненістю можна стверджувати,
що комісія стала тим стартовим майданчиком для української археографії, яким із впевненістю та науковим хистом, незважаючи на труднощі,
керував Павло Степанович Сохань. Сучасна українська археографія багато в чому завдячує невтомній діяльності саме таких видатних дослідників, які своєю наснагою, баченням та незгасним бажання об’єктивної
істини формували національну українську науку.
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П.С. Сохань, Археографічна робота в Україні.., с. 51.
Ibid., c. 50.
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Всеукраїнська нарада “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи”, Архіви України 1–3 (1993) 12.
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Олександр Маврін
ВІЗІЯ ПАВЛА СОХАНЯ ЩОДО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ
Важливою складовою формування простору національної та історичної пам’яті в науковому розумінні є якнайповніша, багатогранна писемна історико-культурна спадщина, як та, що зберігається в архівних
зібраннях та музейних колекціях, так і актуалізована шляхом наукового
опрацювання та уведення до наукового обігу у вигляді археографічних
публікацій та джерелознавчих досліджень1.
З огляду на незадовільний стан забезпечення вітчизняної науки повноцінною джерельною базою та з урахуванням потреб подальшого розвитку джерелознавчих досліджень та археографічної діяльності, Інститут
української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського
НАН України був створений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів УРСР за № 5-р від 25 квітня 1991 р. “Про створення в місті Києві
Інституту української археографії Академії наук УРСР” та Постанови
Президії АН УРСР за № 218 від 10 липня 1991 р. “Про створення в місті
Києві Інституту української археографії Академії наук УРСР”. Практичну
роботу Інститут розпочав на базі відновленої наприкінці 1987 р. Археографічної комісії АН УРСР. Наукова діяльність Інституту визначається
затвердженими в установленому порядку основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт.
Засновником Інституту та його незмінним директором у 1991–2013 рр.
був відомий вчений-славіст, джерелознавець член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Павло Степанович Сохань.
У 1989 році Постановою Президії АН УРСР від 14.06 за № 219
було затверджено Перспективний план підготовки до друку та видання
джерел з історії України (на період до 2000 р.), розробка якого відбувалась
за прямої участі П. Соханя.
На виконання Плану було запропоновано розробити і започаткувати такі Серії видань Археографічної комісії АН УРСР:
__________________________________________________________________

1
Див.: І.Л. Бутич, Назрілі питання української радянської археографії, Українська республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін,
К. 1968, т. 2: Спеціальні історичні дисципліни, с. 204–220; Я. Дашкевич, Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, (Львівське відділення
ІУАД ім. М.С. Грушевського НАН України), Л. 2011, с. 224; П. Сохань, Вступне слово,
Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії. До Всеукраїнської наради “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи”, Київ 16–
18 грудня 1992 р., К. 1992, с. 4.
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І. Документи і матеріали з історії УРСР радянського періоду.
II. Джерела з історії запорізького козацтва та Визвольної війни українського народу 1648–1654 pp.2
Ш. Пам’ятки українського літописання.
IV. Україна у міжнародних зв’язках: хроніки, мемуари, щоденники.
V. Джерела з історії української культури.
VІ. Пам’ятки філософської культури українського народу.
VII. Історія України в міжнаціональних зв’язках народів СРСР.
VIII. Східні джерела з історії України.
ІХ. Актові джерела.
X. Описово-статистичні джерела.
ХІ. Пам’ятки української мови.
ХII. Юридичні пам’ятки.
ХIII. Картографічні джерела з історії України.
ХІV. Пам’ятки вітчизняної історіографії.
ХV. Етнографічно-фольклорна спадщина.
ХVІ. Науково-довідкові видання з Історії України.
ХVII. Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні XIX –
початку XX ст.
У свою чергу, кожна серія ретельно деталізувалась, як, наприклад,
четверта серія “Україна у міжнародних зв’язках”:
Серія ІV. УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКАХ:
ХРОНІКИ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИКИ
джерела з історії України 20
1 Англійські ХVІ–ХVIII
ст.

1990

АК, ДДУ
(В.М. Калашников)

2

Французькі джерела з історії
України ХVІ–ХVIII ст.

1992

АК, ДДУ
(О.Л. Калашникова)

3

Італійські джерела з історії України
ХVІ–ХVIII ст.

1992

АК, Ін-т історії АН
УРСР
(М.М. Варварцев),
КДУ
(Д.С. Наливайко)

20

20

__________________________________________________________________

Передбачалось корпусне 30-томне видання цілісного архівного фонду (ЦДІА УРСР у
м. Києві, ф. 229) з додатком матеріалів кінця ХV – поч. ХVIII ст. Для підготовки до видання унікального комплексу джерел в історії українського козацтва передбачалось створення спеціальної штатної міжвідомчої групи на базі ЦДІА УРСР у м. Києві.

2
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4

Україна в “Театрі Європи” 1634–
1738 pp.

30

1990

АК, ДДУ
(М.О. Кулинський)

5

“Хроніка польська, литовська,
жмудська і всієї Русі”
М. Стрийковського

30

1990

АК, Ін-т історії АН
УРСР
(Р.Г. Івасів)

6

Щоденник подорожі по Україні
Ж.-А. Мюнца

25

1991

АК, Ін-т історії АН
УРСР
(З.П. Борисюк)
АК, Ін-т історії АН
УРСР
(П.С. Сохань,
М.М. Варварцев,
О.М. Дзюба)

7

Україна у міжнародних культурних
зв’язках ХVІ–ХVIII ст.

30

1991

8

“Хроніка Сарматії Європейської”
О. Гваньїні

40

1994 АК, ДДУ (О.О. Дячок)

9

Записки іноземців ХVІ–ХVIII ст.
про Крим

30

1994

АК, Сімф. ДУ
(С.Б. Філімонов)

кінця ХVІ – поч. ХVII ст. в
10 Україна
західноєвропейських джерелах

40

1995

АК, КДУ
(Д.С. Наливайко),
Ін-т історії АН УРСР
(О.М. Дзюба)

другої половини ХVII ст. в
11 Україна
західноєвропейських джерелах

40

1997

–//–

50

1998

–//–

1990

АК, Ін-т історії АН
УРСР (В.А. Смолій,
В.О. Щербак,
Г.В. Боряк)

12

Західноєвропейська україніка
ХVIII ст.

13

Мемуары, относящиеся к истории
Юго-Западной Руси.
Вып. 1–2. – Киев, 1890–1896.
Фототипічне видання

Балкансько-українські культурні
зв’язки VІ–ХІХ ст.
Вип. І: Болгарський наспів
ст. з нотолінійних руко14 ХVІ–ХVІІписів
України
Вид. 2: Грецькі рукописні книги
VІ–ХІХ ст. з відділу рукописів
ЦНБ АН УРСР
15

45

30
20

АК, Київська консерваторія (Л.П. Корнїй),
1989
ЦНБ АН УРСР
(Л.А. Дубровіна)
Ін-т історії АН УРСР
1989
(П.С. Сохань)
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За цією серією, на думку Павла Степановича, слід було “… як зібрати все те, що розпорошене за межами нашої країни…” (Зарубіжні джерела з історико-культурної спадщини і проблеми їх збирання та використання”), так і матеріали українських архіво- та книгосховищ.
На етапі розробки основних засад археографічної діяльності в Україні П. Сохань виступає з низкою матеріалів, надрукованих, насамперед
в академічній періодиці:
“Без оригінальних джерел немає правди історії” (Вісник АН УРСР
6 (1990) 78–80).
“Поновлюючи традиції вітчизняної археографії” (Вісник АН УРСР
7 (1990) 66–68).
“Археографічна робота в Україні: проблеми і перспективи” (Вісник
АН України 6 (1993) 49–55), за матеріалами доповіді на нараді, яка відбулася наприкінці 1992 року.
“Проблеми дослідження джерельної спадщини – фундаментальні
основи духовного відродження та розбудови української держави”.
За безпосередньої участі П. Соханя також були розроблені наукові
програми “Літопис писемної історико-культурної спадщини України”,
проект “Архівна та рукописна україніка. Програма виявлення, обліку,
описання архівних документів і рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України”
(Складова Державної Програми “Книжкова спадщина України”: створення бібліографічного реєстру та системи збереження й загальнодоступності (ДКНТ, напрям 7.1.1. Керівники проектів Б. Іваненко,
О. Онищенко, П. Сохань).
В обґрунтуванні необхідності впровадження останньої програми
П. Сохань зазначав: “Головною умовою об’єктивного висвітлення історичних фактів, процесів і тенденцій є залучення максимально можливої джерельної бази до історико-культурологічних досліджень. Введення цієї
інформації до наукового обігу є необхідною умовою розвитку державності
України, дає змогу вирішити низку питань наукового забезпечення духовних
основ функціонування держави, виховання і освіти, розвитку науки,
пов’язаних з традиціями минулого, та їхньої адаптації до сучасних умов”3.
__________________________________________________________________

Б.В. Іваненко, О.С. Онищенко, П.С. Сохань, Державна програма “Книжкова спадщина
України: створення бібліографічного реєстру та системи збереження і загальнодоступності” (ДКНТ, напрям 7.1.1) і її проект “Архівна та рукописна україніка”, Національна
архівна інформаційна система “архівна та рукописна україніка”. Вип. І: Інформатизація
архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи: зб. наук, пр., К. 1996, c. 4.
3
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Програмною стала стаття П. Соханя у першому випуску Нової серії
“Українського Археографічного Щорічника”: “Стан і перспективи розвитку української археографії”4.
У цій статті, проаналізувавши традицію української археографії з
початку XIX ст. до кінця ХХ ст., П. Сохань підсумовував, що
“з одного боку ми маємо перервані традиції розстріляної в 30-х і остаточно задушеної в 70-х роках української археографії, нестачу кваліфікованих спеціалістів, відсталу технічну базу для публікацій,
десятиліття невизнання, ігнорування та безпідставних і образливих
обвинувачень на адресу так званої “буржуазної” та “буржуазно-націоналістичної” історіографії, і в той же час притаманний останнім рокам
зростаючий інтерес широкої громадськості до джерел культурно-історичної спадщини народу, а з іншого боку – багатий досвід зарубіжної
української археографії, що успішно функціонує в структурі світової
науки і у своєму доробку має велику кількість документальних, епістолярних, мемуарних, картографічних публікацій, видань інших
пам’яток історії та культури України, підготовлених у європейських,
американських і канадських українознавчих центрах”5.

Таким чином, П. Сохань констатував як наявний стан археографії
на початку незалежності, так і вказував орієнтири на власне український
археографічний досвід, представлений насамперед вченими української
діаспори. Враховуючи, що діаспорний досвід відповідав кращим традиціям передових історіографічних та джерелознавчих шкіл світу, в рамках
яких він розвивався як невід’ємна його складова, українська археографія
мала добрі умови для свого старту, що й продемонструвала плідна діяльність Археографічної комісії, відновленої 1987 р. Однак, масштаб завдань, що стояли перед українською археографією та джерелознавством,
далеко перевищував рамки діяльності комісії, тому й постала потреба
створення окремого інституту, яким і став Інститут українського археографії, що згодом трансформувався в Інститут української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. І тут варто відмітити, що у баченні Павла Степановича, окрім суто наукових завдань,
Інститут мав відігравати і важливу суспільну функцію сприяючи активному зростанню “інтересу громадськості до історичного минулого нашого народу, до правди історії”6.
__________________________________________________________________

П.С. Сохань, Стан і перспективи розвитку української археографії, УАЩ 1 (1992) 9–18.
Ibid., c. 15.
6
Ibid., c. 15–16.
4
5
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Відтак, об’єктом досліджень вчених Інституту, у візії П. Соханя, є
вся багатоаспектна писемна спадщина, яка зберігається в архівах, бібліотеках, музеях і охоплює всі сфери розвитку української культури та науки,
всі типи і види документів, будь-коли складених на території України, а
за її межами – про Україну, або складених українцями, які зробили вагомий внесок у розвиток світової культури7.
Основними ж напрямами діяльності установи є: теорія і методика джерелознавства та археографії, спеціальних історичних дисциплін;
публікація пам’яток української історіографії; пошук, виявлення, камеральне опрацювання та публікація історичних джерел з історії України;
дослідження джерел зарубіжної україніки; організація археографічних
експедицій, збір пам’яток писемності, проведення й публікація записів
усної історії; проведення комплексних досліджень з історії України, насамперед княжої та козацької доби; проведення історико-краєзнавчих досліджень, вивчення проблем регіональної історії.
Натомість до основних завдань Інституту належать: розробка теоретико-методичних проблем сучасної археографії та джерелознавства,
створення методичного інструментарію української археографії та джерелознавства з урахуванням досвіду світової науки; визначення напрямів
науково-інформаційного опрацювання історичних джерел, розробка серії
науково-довідкових видань; виявлення, опрацювання й публікація історичних джерел з історії України; публікація раритетних праць з питань
історіографії та джерелознавчих досліджень видатних вчених минулого;
координація діяльності в галузі наукових досліджень та археографічних
видань зі спорідненими установами різних відомств; розвиток регіональних археографічних наукових центрів та осередків (Запоріжжя, Львів,
Миколаїв, Харків, Хмельницький, Чернігів); підготовка спеціалістів різного профілю у галузі археографічних та джерелознавчих досліджень.
Попри всі складнощі етапу розбудови України, насамперед тотальне
і хронічне недофінансування, Інституту у значній мірі вдалось реалізувати
і продовжувати втілювати в життя завдання, поставлені перед ним його
першим директором – Павлом Степановичем Соханем. Більш того, в процесі польової археографії, Інститут виходив на нові, що раніше не потрапляли в поле зору археографів, пласти джерел. Свою лепту вносив і розвиток
методології історіографічних досліджень: мікроісторії, локальної історії,
усної історії, появи електронних носіїв інформації тощо, що також потребувало джерелознавчого й археографічного підґрунтя.
__________________________________________________________________

7

П. Сохань, Вступне слово.., с. 4.
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Таким чином, на сьогодні Інститутом безпосередньо або у співпраці,
насамперед з архівними установами та іншими інституціями, підготовлено
і видано понад 1000 різнопланових видань у 25-ти серіях, що містять
нову інформацію про писемні джерела та історіографічну спадщину. Ці видання хронологічно охоплюють період від княжої та козацької доби до
сьогодення і формують міцний фундамент для дальших досліджень не
лише в історичній науці, а й в інших галузях гуманітарних дисциплін.
Майже половину цих видань становлять публікації пам’яток історико-культурної спадщини, тематичні й корпусні публікації документів,
пам’яток історичної думки України та зарубіжної історіографії, а також
профільні монографії і брошури. Решта – це науково-інформаційні видання: описи, покажчики й каталоги багатьох архівних та бібліотечних
фондів, бібліографічні покажчики та різні збірники статей і матеріалів, а
також методичні розробки в галузі археографії та джерелознавства.
Крім профільного “Українського археографічного щорічника”, що
видається з 1992 р. (вийшло 18 томів), з 1996 р. Інститут видає “Наукові
записки молодих вчених та аспірантів” (виданий 24 випуск). Сьогодні
основна увага Інституту зосереджується на пошуковій та науково-методичній роботі з виявлення та підготовки до друку численних писемних
пам’яток, насамперед з тих етапів нашої історії, які в попередні часи свідомо
замовчувалися, спотворювалися або й зовсім були заборонені. У першу
чергу, йдеться про періоди, пов’язані з боротьбою за незалежність у козацьку добу, епоху національно-визвольного руху в ХІХ–ХХ ст. – періоду
існування УНР і державницьких змагань в Україні у 40-і – 50-і роки ХХ ст.
У цьому плані важливе значення мають публікації серії “Пам’ятки історичної думки України”, у якій були видані “Історія України-Руси”
М. Грушевського в 10-ти томах та низка інших його праць. Інститут готує
до видання всю творчу й епістолярну спадщину цього видатного вченого й громадсько-політичного діяча, яка налічуватиме не менше 60
томів, п’ятнадцять томів (шістнадцять книг) з яких уже вийшли друком.
Фундаментальне значення для висвітлення історії українського козацтва має розпочате Інститутом у співпраці з Держкомархівом України
видання корпусу документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі. Уже
видано п’ять томів і передбачається, що їх буде щонайменше сорок.
Винятково важливе значення має започатковане Інститутом серійне
багатотомне видання “Документи українських гетьманів та полковників. Український дипломатарій ХVІ–ХVІІІ ст.”. Уже побачили світ
“Універсали Богдана Хмельницького”, “Універсали Івана Мазепи” у 2-х
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книгах, “Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана
Самойловича”, “Універсали Павла Полуботка”.
У серії праць з історії Православної Церкви варто відзначити
перше в Україні перевидання унікальної церковної пам’ятки великого
“Требника Петра Могили 1646 р.”, здійснене в 1996 р. Також уперше в
Україні видано документи й матеріали “Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ 1921 року” (К.; Львів 1999, 560 с.)
та низку інших видань.
У Новій серії Літопису УПА Інститутом спільно з Видавництвом
“Літопис УПА” продовжується підготовка та видання документів і матеріалів до історії визвольної боротьби і повстанських рухів часів Другої
світової війни (видано 16 томів: К., Торонто 1999 і далі). Видано також 3
томи збірника “Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів” (К. 2005 і далі).
Дуже важливим для української медієвістики є видання перших
шести томів “Корпусу графіті Софії Київської. (ХІ – початок ХVІІІ ст.)”,
підготовлених відомим українським епіграфістом та медієвістом В. Корнієнком. Публікація цього джерельного корпусу не лише доповнює відомі
писемні пам’ятки, а в багатьох питаннях вносить принципово нову джерельну інформацію, дає змогу по-новому підійти до досліджень ключових питань історії Середньовічної України, спростувати багато історіографічних штампів, як, наприклад, спорудження Софії Київської Ярославом Мудрим. Важливими для української гуманітаристики є мовні
особливості графіті, які демонструють ознаки української мови і напряму
спростовують концепції “русскости” середньовічного Києва.
Таким, що вже здобув міжнародне визнання, є проект видання часопису “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна” (на сьогодні опубліковано
4 випуски), що був задуманий і видається Д. Гордієнком та В. Корнієнком.
У часописі важливе місце відводиться археографічній публікації джерел
з історії української візантиністики, що створює потужний фундамент
для розвитку власне української візантиністики. Відтак уведено в науковий обіг значний масив джерел, насамперед особового походження, таких
відомих візантиністів, як Д. Айналов, Є. Рєдін, Н. Кондаков та інших,
життя і творчість яких тісно пов’язані з Україною.
Регіональна проблематика вагомо представлена у багатотомних виданнях праць Д. Багалія (6 томів), Я. Новицького (4 томи), в унікальному
виданні “Альбоми де ля Фліза” у 2-х томах, “Усна історія Степової України”, у публікаціях Львівського відділення Інституту, та осередках у
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Чернігові, Миколаєві, Запоріжжі, започатковано часопис “Наш Крим”,
що видається на основі міжнародних щорічних конференцій “Крим в
історії України”.
Інститутом створено попередній каталог найважливіших масивів
джерел та перспективний план їх видання. Й надалі пріоритетне значення
має публікація всієї наукової спадщини академіка М. Грушевського, а
також спадщини М. Драгоманова і Д. Яворницького, що складатиме в
обох випадках приблизно по 20 томів. Передбачається розпочати видання
спадщини О. Лотоцького, Д. Дорошенка, Є. Чикаленка, І. Огієнка, О. Оглобліна, О. Шульгіна та багатьох видатних вчених і діячів культури, у доробку яких міститься багато наукових ідей та фундаментальних положень, що мають надзвичайно актуальне значення для сучасного національно-культурного та державницького відродження країни, а також патріотичного виховання народу, розвитку науки, культури, мистецтва та
всіх сфер життєдіяльності України.
Таким чином, майже чвертьвіковий досвід діяльності Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН
України яскраво демонструє глибину і ширину бачення П. Соханем розвитку української археографії, її завдань та суспільно-наукового значення.
І попри те, що через незалежні від Інституту проблеми не всі проекти
вдалося реалізувати, науковці Інституту створили і продовжують створювати потужний фундамент для розвитку української гуманітаристики,
а з нею й українського суспільства загалом.

ДЖЕРЕЛА ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Тетяна Шевченко
ЕТНОХОРОНІМИ УКРАЇНЦІВ, БІЛОРУСІВ І ЛИТОВЦІВ
В ЄЗУЇТСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ*
У XVI ст. діяльність Товариства Ісуса стала одним з головних чинників, які поглибили інтеграцію України і Білорусі до європейського культурного та релігійного простору. Річ Посполита, населена іновірцями –
“єретиками”-протестантами, “схизматиками”-русинами, а також юдеями
та татарами-мусульманами, стала однією з бажаних для єзуїтської місії
територій. Ще до прибуття до Польщі Товариство розглядало цю країну
як опорний пункт для підкорення для Христа “Татарії” і Китаю1. За кілька
років після прибуття до Польського Королівства Товариство поширило
свою діяльність також на сучасні українські та білоруські землі. До середини XVIІ ст. єзуїти мали півсотні домів у різних регіонах Речі Посполитої. Українські і білоруські землі ввійшли до складу Польської
провінції Товариства з центром у Кракові, а 1608 р. білоруські перейшли
до окремої Литовської провінції з центром у Вільні.
Одним із показників успішності діяльності Товариства було рекрутування до його членства осіб місцевого походження. Протягом перших
кількох років у Польському Королівстві працювали виключно єзуїти-іноземці – німці, бельгійці, італійці, чехи і т.д. До кінця XVI ст. у Польській
провінції працював 181 єзуїт-іноземець2. До 1602 року провінціалами були
виключно італійці. Відтік єзуїтів-іноземців розпочався вже у 1570-х рр. і
був пов’язаний з появою достатньої кількості покликань до Товариства у
самій Речі Посполитій. На початку XVII ст. іноземці, за нечисленним винятком, залишили країну, а контакти із Заходом підтримували лише делегації на збори Товариства до Риму та візитери, які час від часу
приїздили до Речі Посполитої3.
__________________________________________________________________

*

Стаття написана за підтримки стипендії Музею історії Польщі (Варшава).
J. Korewa, Z dziejów diecezji warmińskiej w XVI w. Geneza braniewskiego Hosianum. Przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą, Poznań 1965, s. 22–35, 99–100, 104–
105, 144.
2
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 1564–1995, oprac. L. Grzebień,
Kraków 1996, s. 20, 540–541.
3
J. W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, 313–315; S. Załęski, Jezuici w Polsce. (W
skróceniu. 5 tomów w jednym, z dwoma mapami), Kraków 1908, s. 93; B. Natoński, Szkolnictwo
jezuickie w dobie kontrreformacji, Wiek XVII: Kontrreformacja. Barok. Prace z historii kultury,
ed. J. Pelc., Wrocław; Warszawa; Kraków 1970, t. XXIX, s. 310.
1

22

Т. Шевченко. Етнохороніми українців, білорусів і литовців
____________________________________________________________________________________

Проте чи насправді Товариство мало “польський характер”? З яких
територій “Русі” і “Литви” походили місцеві єзуїти? Які хороніми вживали єзуїти для зазначення регіонів “Русі” і “Литви”? На які території єзуїтські документи поширювали хороніми “Русь” та “Литва”? Відповіді на
ці питання дозволять нам не лише уточнити географію місцевих покликань до Товариства, але і долучитись до дискусій останніх років в українській та білоруській історіографіях щодо локалізації етнохоронімів
“русин” і “литовець” у Польському Королівстві та Великому князівстві
Литовському (ВКЛ) у XVI – середині XVII ст.4 Ми розглянемо тут походження лише частини єзуїтів – священиків і кліриків, які займались виключно душпастирською та інтелектуальною діяльністю, оминувши
увагою єзуїтів-братів, зайнятих господарськими справами і матеріальним
забезпеченням Товариства.
В історіографії питання рекрутування до чернечих згромаджень Католицької Церкви у Речі Посполитій та походження новіціїв порушувалось від
1930-х рр. до сьогодні винятково польськими істориками Церкви – Камілем
Кантаком5, Яном Поплятком6 та Людвіком Ґжебєнєм7, Єжи Клочовським8,
__________________________________________________________________

Див., напр.: A. Белы, Хроніка Белай Русі: Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы,
Минск 2000, 238 с.; О.И. Дзярнович, “Литва” и “Русь” XIII—XVI вв. как концепты белорусской историографии, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования 1–2 (2009) 234–249; A. Латышонак, Нацыянальнасць –
беларус, Вільня; Беласток 2009, 558 c.; М.Ф. Спиридонов, “Литва” и “Русь” в Беларуси
XVI в. Карта, Наш радавод. Матэрыялы мiжнарод. навук. канф. “Гiстарычная памяць народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi XIII–XX ст.” (Гродна, 3–5 лiпеня 1996),
Гродна 1996, кн. 7, 206–211; П. Толочко, Русь-Мала Русь-руський народ у другій половині
ХIII–ХVII ст., Київська старовина 3 (1993), 3–14; Н.В. Шевченко, Білорусько-Литовська
держава: нові концептуальні засади сучасної білоруської історіографії, Український історичний журнал 2 (1997) 55–67; Н. Яковенко, Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України, вид. 4, К. 2009, 584 c.
5
K. Kantak, Bernardyni polscy, Lwów (Nakł. Prowincji Polskiej OO. Bernardynów), 1933,
t. 1–2; K. Kantak, Franciszkanie polscy, Kraków 1938, t. 1–2.
6
J. Poplatek, Encyklopedia jezuitów polskich w XVI wieku [Maszynopis w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie].
7
L. Grzebień, Słownik jezuіtów polskich 1564–1990, Kraków 1993; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 1564–1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996, 676 s.
8
J. Kłoczowski, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XV w., Lublin 1956, XXVII + 356 s.;
J. Kłoczowski, Kler katolicki w Polsce średniowiecznej: problem pochodzenia i dróg społecznego awansu, Kwartalnik Historyczny 88–4 (1981) 923–938; J. Kłoczowski, Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222–1972. Zarys dziejów, Studia nad historią dominikanów w Polsce
1222–1972, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, t. 2, 19–139; J. Kłoczowski, Zakony męskie
w Polsce w XVI–XVIII wieku, Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, Kraków 1968, t. 2, 485–
582; J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, Kościół w Polsce, red.
J. Kłoczowski, Kraków 1968, t. 1, 375–730.
4
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Чеславом Ґілем9, Адамом Хрущевським10 та Генриком Ґапським11. При
цьому лише останній автор приділив увагу детальному аналізові територіального походження новіціїв чоловічих згромаджень, зокрема єзуїтів,
кінця XVI – першої половині XVII ст.12
Головним джерелом встановлення походження єзуїтів є т. зв. книги
екзаменів новіціїв (містили відомості про новіціїв) та персональні каталоги, які складались у кожному єзуїтському домі кожної провінції. З усіх
книг екзаменів збереглась лише книга Браневського новіціату за 1569–
1575 рр. (зберігається у відділі рукописів Бібліотеки Уппсальського університету у Швеції). Персональні каталоги були впроваджені Ігнатієм
Лойолою 1564 р. під назвою catalogi informationi [інформаційні каталоги].
Вони складались щороку і містили ім’я і прізвище кожного єзуїта, дату
вступу до Товариства, дату складення останньої обітниці, місце народження (“батьківщина”), кваліфікацію, заняття до і після вступу до Товариства. 1578 р. було введено до обігу т.зв. catalogus triennalis
[трирічний каталог]. Він складався кожні три роки і мав три частини.
Перший трирічний каталог містив ім’я і прізвище єзуїта; його місце народження (“батьківщина” чи “нація”); вік; стан здоров’я на даний момент;
дату вступу до Товариства; освіту, отриману до вступу; освіту, отриману
у Товаристві; функції і кількість років, упродовж яких вони виконувались;
науковий ступінь; вид і дату останніх обітниць. Ще одним видом каталогів був щорічний короткий каталог (catalogus brevis). Він складався щороку і містив списки осіб, які перебували у домах цієї провінції, із
зазначенням їх тогорічних занять. Процес еволюції каталогів завершився
всередині 1590-х рр. і вони проіснували без змін до ліквідації Товариства
__________________________________________________________________

9
Cz. Gil, Profesi prowincji polskiej karmelitów bosych w latach 1679–1789, Roczniki Humanistyczne 27–2 (1979) 57–93.
10
A. Chruszczewski, Zakonnicy diecezji lubelskiej w świetle spisu z 1835 r., Społeczeństwo
Królewsta Polskiego: studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W. Kula, Warszawa
1968, t. 3, 165–200.
11
H. Gapski, Klasztory krakowskie w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1993,
291 s.; H. Gapski, Profesi dominikańscy konwentu krakowskiego w latach 1509–1650, Studia
nad historią dominikanów w Polsce, 1222–1972, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, t. 1, 647–
686; H. Gapski, Przydatność ksiąg profesji w badaniach społecznych XVI i pierwszej połowie
XVII wieku, Roczniki Humanistyczne 24–2 (1976) 97–111; H. Gapski, Rekrutacja do zakonów
męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku na przykładzie krakowskiego
ośrodka zakonnego, Lublin 1987, 223 s.; H. Gapski, Społeczne uwarunkowania rekrutacji zakonnej w Polsce w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku na przykładzie krakowskiego
ośrodka zakonnego, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Biuletyn LTN. Sekcja Humanistyczna 23–2 (1981) 33–39.
12
H. Gapski, Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce..., s. 65–102.
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у 1773 р. Всі перші примірники трирічних і коротких каталогів, які зберігались в архіві Польської та Литовської провінції, за винятком трирічного каталогу за 1597 р., втрачені. Другі ж примірники збереглись у
Римському архіві Товариства Ісуса. Там у фонді Польської провінції Товариства Ісуса зберігаються використані нами перші трирічні каталоги
домів провінції у томах: 6 (за 1584, 1587 рр.), 7 (за 1587, 1590, 1593, 1597,
1599, 1603 рр.), 8 (за 1606, 1611, 1614, 1619, 1622 рр.), 9 (за 1625, 1628,
1633 рр.), 10 (за 1636, 1639 рр.), 11 (за 1642, 1645, 1649 рр.), 12 (за 1651 р.),
13 (за 1655 р.). У фонді Литовської провінції зберігаються використані
нами перші трирічні каталоги домів провінції у томах: 6 (за 1611, 1614,
1619, 1622, 1625, 1628 рр.), 7 (за 1628 р.), 8 (за 1633, 1636, 1639, 1642 рр.),
9 (за 1639, 1642, 1651 рр.), 10 (за 1645 і 1649 рр.), 11 (за 1655 р.).
У єзуїтських каталогах особа, народжена у Великопольщі, була записана як Maior Polonus, у Малопольщі – як Minor Polonus, в Русі – як
Ruthenus чи Roxolanus, у Литві – як Lithuanus, на Підляшші – як Subsylvanus чи Podlachiensis, на землях Східної Пруссії – як Pruthenus, у Жемайтії – як Samogita і т.д. Випадки, коли “батьківщиною” єзуїта був
записаний не регіон, але конкретна місцевість, були винятками і фіксувались
лише до кінця XVI ст. Так, народжений у Вільні міг бути записаний як Vilnensis або Lithuanus Vilnensis, у Луцьку – як Luceoriensis, у Кракові – як Cracoviensis, у Варшаві – як Varsaviensis, у Львові – як Leopoliensis, у Нісвіжі –
як Niesviesensis чи Lituanus Niesviesensis, у Кроже, – наприклад, як Samogita
ex villa Kroze, або, наприклад, Ruthenus ex oppido N чи natus in pago N. Каталоги Польської провінції етнічне походження не фіксували – записи на
кшталт Armenus Camenecensis (“вірменин із Кам’янця”) були винятками.
До 1610-х рр. приплив русинів-вихідців з українських земель до
новіціату Польської провінції Товариства Ісуса був спорадичний. Зростання рекрутації серед русинів зростає на початку 1610-х рр. і триває до
1637 р. У 1612–1627 рр. їх кількість поступово збільшується, протягом
1628–1637 рр. вона стабільно висока, у кінці 1630-х – падає. При цьому
хвиля посиленої рекрутації русинів співпала за часом з двома хвилями
посилення рекрутації в усій Польській провінції Товариства – 1600–
1620 рр. та найпотужнішою – у 1625–1635 рр. Але на відміну від ситуації
в усій провінції, серед русинів не було спаду кількості кандидатів у 1620–
1625 рр. – кількість русинів у цей час повільно зростала. Протягом 1626–
1648 рр. чисельність єзуїтів-русинів зросла у п’ять разів у порівнянні з
періодом 1604–1624 рр. Це корелює з різким зростанням загальної чисельності єзуїтів у домах Товариства на українських землях та з посиленням
рекрутації у попередні роки.
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Після відкриття другого новіціату Товариства Ісуса у Вільні в
1605 р. та відокремлення у 1608 р. Литовської провінції від Польської
єзуїти, записані “литовцями”, практично зникають із каталогів Польської
провінції. Ті кілька осіб, які все ж залишаються “приписаними” до Польської, майже всі є братами. Натомість “підляшці” і далі фігурують у каталогах як Польської провінції, так і Литовської. Оскільки до новоствореної провінції, окрім ВКЛ, увійшли також Мазовія, Королівська Прусія
і Латвія (Лівонія), то, відповідно, тут зросла кількість вихідців з цих земель, а в Польській провінції – зменшилась. На відміну від динаміки рекрутації вихідців з українських земель, кількість вихідців з ВКЛ від початку
1570-х до початку 1630-х рр. мало змінювалась, складаючи близько п’яти
новіціїв щороку. У 1631 р. відбулось різке зростання кількості покликань
із цього регіону, яке досягло піку 1638 р. (22 особи) і далі поступово зменшувалось до попередніх показників.
До вихідців з “коронної Русі” ми віднесли осіб, які були записані в
каталогах Польської провінції як роксолани (Roxolani), рутени/русини (Ruthenia), руси (Russi), підгоряни (Submontani), підляшці (Subsilvani, Podlachiani, Podlascenses), львів’яни (Leopolienses), волиняни (Volhynenses,
Volinenses), подоляни (Podolani), лучани (Luceorienses), кам’янчани (Camenecenses), дрогобичани (Drohobicenses), сіверяни (Severienses), перемишльці (Praemislienses), рогатинці (Rohatynenses), новомістяни (Novomestenses) та українці (Ukrainenses). Як вихідці з українських земель були
ідентифіковані ті Submontani і Podlachiani, які були записані ще і як Roxolani, Rutheni чи Russi, тобто вихідці з руської частини передгір’я Карпат.
Інші ж Submontani, вихідці з малопольської частини записані у каталогах і
як Submontani, і як Minor Poloni. Проте записи у каталогах показують, що
власне ідентичність підгорян – умовно “руську” чи “польську” – встановити найскладніше, оскільки деякі з них були записані і як Submontani, і
як Roxolanі чи Rutheni, і як Minor Poloni. Каталоги Польської провінції вказують на поширення термінів Roxolanus і Ruthenus на всіх вихідців з “руських воєводств” – паралельно з назвою регіону (таб. 1).
Ім’я і прізвище єзуїта

Місце народження

Albinus Stanislaus

Leopoliensis, Ruthenus, Roxolanus, Russus

Lorencowicz Alexander

Leopoliensis, Roxolanus, Ruthenus,
Leopoliensis ex Russia

Sebastiani (Drohobicensis)
Christophorus

Drohobicensis, Ruthenus, Russus
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Ім’я і прізвище єзуїта
Kalenkowicz (Kalinkowicz,
Kalenikowicz, Kalienikowicz)
Ioannes

Місце народження
Luceoriensis, Volynensis, Ruthenus

Zawalski Alexander

Volynensis, Roxolanus, Ruthenus

Olędzki (Olęcki, Olecki, Ołęcki)
Matthias Czurilo (Czuryło)

Podolanus, Roxolanus, Ruthenus

Skarzynski (Skarzewski) Stephanus

Ukrainensis, Roxolanus, Ruthenus,
Podolanus

Rutka Theophilus (Bogumilus
Theophilus)

Ukrainensis, Roxolanus

Płowinski Ioannes

Subsylvanus, Roxolanus, Ruthenus,
Submontanus, Minor Polonus

Czarnacki (Czarnecki, Czarnocki)
Albertus

Podlachianus, Roxolanus

Orzeł (Orzel) Leo

Severiensis, Roxolanus, Roxolanus ex Alba
Russia

Найбільшу групу вихідців з Русі складали особи, чия регіональна
приналежність не була визначена докладніше, – вони були записані як
Rutheni чи Roxolani. На другому місці за чисельністю були вихідці з Галичини та Підляшшя. На третьому – вихідці з прикордонних русько-малопольських територій, зазначені то як Rutheni чи Roxolani, то як Minor
Poloni, та волиняни. На четвертому – підгоряни, на п’ятому – подоляни.
Отже, рекрутація серед русинів спиралась насамперед на вихідців із Західної України, де західнохристиянська традиція була триваліша, а мережа Католицької Церкви густіша.
До вихідців з ВКЛ нами були зараховані єзуїти, чия “батьківщина”
в каталогах Польської провінції була записана як “Литва”, а в каталогах
Литовської – як “Русь”, “Литва”, “Підляшшя”, “Жемайтія”. Серед цих
осіб близько 14 % єзуїтів згадуються виключно як Rutheni. Порівняй
місце народження, подане в особових каталогах, з деталізованими відомостями Л. Ґжебєня у “Słowniku jezuitów polskich” (табл. 2):
Ім’я і прізвище єзуїта, рік “Батьківщина”, згідно з
вступу до Товариства
особовими каталогами
Bochen Paulus 1650

Ruthenus
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Ім’я і прізвище єзуїта, рік “Батьківщина”, згідно з
вступу до Товариства
особовими каталогами
Boxa Paulus 1575
Chrzczonowicz Georgius
1639
Downarowicz Elias 1642
Kmicic Nicolaus 1617
Laurinowicz Ioannes 1609
Zaluski (Załuski) Lucas
Stanislaus Kościesza 1620

Місце народження, згідно
зі “Słownikiem jezuitów
polskich” Л. Ґжебєня

Slucensis in Russia, Roxolanus, Ruthenus

Слуцьк

Ruthenus

Новогрудське воєводство

Ruthenus
Ruthenus
Ruthenus

Біля Вітебська
Вітебське воєводство
Несвіж

Ruthenus

Мінське воєводство

Як Lituani були записані близько 43% осіб в обох провінціях. Так,
виходець з Вільна чи Ковна завжди записувався або як Lithuanus або як
Lithuanus Vilnensis чи Lithuanus Covnensis, чи просто Vilnensis або Covnensis. Табл. 3 порівнює записи каталогів про місце народження “литвинів” з уточненими даними Л. Ґжебєня у “Słowniku jezuitów polskich”, які
підтверджують вживання хороніма “Литва” щодо західної частини ВКЛ:
Ім’я і прізвище єзуїта, рік “Батьківщина”, згідно з
вступу до Товариства
особовими каталогами

Місце народження, згідно
зі “Słownikiem jezuitów
polskich” Л. Ґжебєня

Andrzeykiewicz Ioannnes
Lithuanus
Ошмянський повіт
1628
Grzebieniewius (Grzebie- Lithuanus, ex Brzestae Джевіци Берестейського
niewski) Nicolaus 1572
districtu
повіту
Lawinski (Łauiszkis,
Lithuanus ex villa Lauiski
Біля Вільна
Lauinius) Iacobus 1573
(Ławiszki) in Lituania
Maffon Simon 1627

Lithuanus

Markiewicz (Sermincensis, Lithuanus ex Markowo,
Seruentensis, Seruetensis)
Lithuanus, ex oppido
Nicolaus 1579 чи 1580
Lithuaniae
oppido Iatruski (Iatruiszki)
Paszkowski Gaspar 1589
in Lithuania

Браславський повіт
Марково в Литві
Ятруїшкі в Литві

Szyłpa Ioannes

Lithuanus

Околиці Гродна

Telszewski (Telsiewski)
Michael Alexander 1643

Lithuanus

Новогрудське воєводство

28

Т. Шевченко. Етнохороніми українців, білорусів і литовців
____________________________________________________________________________________

Ще 7 % осіб фігурували в каталогах обох провінцій то як Lituani,
то як Ruteni (див. порівняльну табл. 4):
Ім’я і прізвище єзуїта, рік “Батьківщина”, згідно з
вступу до Товариства
особовими каталогами
Kawieczynski (Kawaczynski) Andreas 1634
Grzebieniewius (Grzebieniewski) Nicolaus 1572
Lancicius (Łancicius
(Łęcicius, Łencicius) Nicolaus 1591 чи 1592
Portanty (Portanti) Ioannes
1644

Місце народження, згідно
зі “Słownikiem jezuitów
polskich” Л. Ґжебєня

Lithuanus, Ruthenus

Новогрудське воєводство

Lithuanus, ex Brzestae
districtu

Джевіци Берестейського
повіту

Ruthenus, Lithuano
Ruthenus, Lithuanus

Біля Несвіжа

Lithuanus, Ruthenus

Новогрудське воєводство

Porzecki Thomas 1626

Lithuanus, Ruthenus

Лідський повіт, Гродненщина

Skorobohaty Stanislaus
1641

Lithuanus, Ruthenus

Мінськ

Zernicki Nicolaus 1641

Lithuanus, Ruthenus

Ломжицький повіт

Вихідцями з Жемайтії були названі близько 13% єзуїтів, п’ята частина яких паралельно згадувалась також як “литвини”. Одна особа
(Alexander Korsak) – і як Samogita, і як Lithuanus, і як Rutheno Samogita.
Subsylvani, або Podlachiani, складали п’яту частину єзуїтів у каталогах
Литовської провінції, із них близько 20% згадувалися як Rutheni, Masovitae і
Lithuani (див. табл. 5 з уточненням локалізації місць народжень “підляшців”).
Ім’я і прізвище єзуїта, рік “Батьківщина”, згідно з
вступу до Товариства
особовими каталогами
Budzicki (Budzitzki)
Georgius 1569
Drozinski Florianus 1590
Kucewicz (Kuczewicz)
Stanislaus 1610

Subsylvanus, Podlasia,
natus in pago Budziska
Podlachiae, Podlachius,
Podlassius ex districtu
Chelmensi
Podlachianus

Subsylvanus in finibus
Strubic (Strubicz) Ioannes
Lithuaniae, ex Podlachia,
1592
Lithuanus, Subsylvanus
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Ім’я і прізвище єзуїта, рік “Батьківщина”, згідно з
вступу до Товариства
особовими каталогами
Subsylvanus,
Podlachiensis
Włoszek (Wloszek) Stanis- Subsylvanus, de Iuchnowo
laus 1573 чи 1579
in Podlachia
Szczygielski Ioannes 1605

Місце народження, згідно
зі “Słownikiem jezuitów
polskich” Л. Ґжебєня
Луків на Підляшші
Юхново на Підляшші

Присутність у каталогах різних місць народження тієї самої особи
можна витлумачити як невизначеністю кордонів між регіонами, якщо
єзуїт походив з “прикордонної місцевості”, так і народженням та зростанням єзуїта в різних регіонах, які він теоретично міг називати почергово або залишав цю справу на розсуд писаря, оскільки особові каталоги
складались у кожному домі провінції.
Як бачимо, Товариство Ісуса в Речі Посполитій не лише не мало
“польського характеру”, але й активно поповнювалось за рахунок покликань з територій, заселених переважно православними мешканцями держави. Хороніми “Русь” і “Роксоланія” для окреслення сучасної території
України у каталогах Польської провінції зустрічаються разом з назвами
регіонів – Поділля, Волині, України, Підляшшя, Сіверщини, при цьому
“Русь” і “Роксоланія” виступають як загальніші, які можуть замінити локальні назви регіонів. ВКЛ виступає в єзуїтських каталогах як сукупність
регіонів Литви, Жемайтії, Русі і Підляшшя і, на відміну від українських
земель, не завжди позначається єдиним хоронімо “Литва”. З одного боку,
єзуїтські каталоги підтверджують висновки М. Спірідонова про розмежування між “Литвою” і “Руссю” по західному кордону Полоцької землі,
де до “Литви”, зокрема, відносились повіти: Віленський, Ковенський,
Браcлавський, Лідський, Ошмянський, західна частина Мінського і Новогрудського, а територія на схід від цієї лінії – до “Русі”13. Проте, з іншого боку, хоронім “Литва”, вочевидь, до середини XVII ст. не закріпився
за Гродненським, Лідським, Новогрудським і Мінським повітами, які паралельно називались “Руссю”. Хоронім “Білорусь” – Alba Russia – ми зустріли лише раз, його було вжито для означення місця народження вихідця
з Сіверщини, який також згадувався як Roxolanus і Severiensis.
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Артем Папакін

УКРАЇНСЬКІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОБОЛГАРСЬКИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ СТОСУНКІВ 1918–1920 рр.
Важливе значення має введення до наукового обігу документів,
пов’язаних з дипломатичною діяльністю Української Народної Республіки та Української Держави та їх боротьбою за міжнародне визнання у
1918–1920 рр. Одним з перших успіхів на цьому шляху було встановлення у 1918 р. дипломатичних стосунків з Центральними державами, зокрема з Болгарією – першою слов’янською державою, що визнала в той час
Україну як незалежну державу. Багато документів з історії українсько-болгарських стосунків 1918–1920 рр. зберігається у Центральному державному архіві Болгарії1; ці документи можна знайти також у Центральному
державному архіві вищих органів влади і управління України, м. Київ. До
90-х рр. ХХ ст. всі фонди ЦДАВО України, що зберігають документи органів влади українських державних утворень 1917–1921 рр., перебували
на таємному зберіганні, тому можливість об’єктивно досліджувати проблему українсько-болгарських відносин у 1918–1920 рр. з’явилася в українських дослідників лише у період незалежності. За цей час опубліковано
небагато досліджень, присвячених повністю або частково цій темі2.
Встановлення відносин між Україною та Болгарією мало для обох
держав не першочергове, але велике значення через тривалі культурні
зв’язки українського і болгарського народів і майбутню співпрацю в чорноморському регіоні. У період Першої світової війни 1914–1918 рр., завдяки діяльності представництва Союзу визволення України в Болгарії,
__________________________________________________________________

1
Див.: Украинската емиграция в България след Първата световна война. Документален
каталог, София 2000, 151 с.
2
Див.: Т. Заруда, Становлення та основні напрямки зовнішньої політики Української
Держави, Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського, К. 1993,
c. 66–82; І.О. Козакевич, Діяльність представництва військово-морського флоту Болгарії
в Україні в 1918 році, Вісник Київського славістичного університету. Серія Історія, 2003,
вип. 14, с. 85–94; В.В. Павленко, Дипломатична місія Української Народної Республіки в
Болгарії (1918–1920 рр.), Український історичний журнал 12 (1992) 18–31; В.В. Павленко,
Діяльність болгарської дипломатичної місії в Україні (1918–1919), Проблеми слов’янознавства, 1993, вип. 45, с. 3–14; В. Павленко, Іван Шишманов – повноважний посол Болгарії в Україні, Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, т. 19, К. 2010,
с. 59–70; В.В. Павленко, Іван Шишманов та розбудова болгаро-українських дипломатичних відносин у 1918–1919 рр., Дриновський збірник, том IV, К. 2011, с. 239–246; І.Є. Петренко, Дипломатичні відносини Української Держави з Болгарією та Османською
імперією (квітень – грудень 1918 р.), Гілея: науковий вісник 59 (2012) 66–72.

31

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

болгарська громадськість була в деякій мірі обізнана з цілями українського національного руху. Боротьба УНР за незалежність поєднувалася
зі спробами встановити дипломатичні стосунки з іншими державами і
дістати визнання незалежності на міжнародній арені. Хоча перші контакти молодої республіки були здійснені у грудні 1917 – січні 1918 рр. з
представниками Англії та Франції3, у подальшому керівництво УНР зробило ставку на співпрацю з австро-німецьким блоком, у т.ч. з Болгарією.
Прагнення керівництва УНР вийти зі стану війни з Центральними державами співпало з бажанням правлячих кіл Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини закрити для себе Східний фронт. Болгарія,
крім того, прагнула вирішити певні економічні питання завдяки миру з
Україною та, пов’язавши українські претензії на Бессарабію з питанням
розділу Румунії, намагалася закріпити за собою окуповану Добруджу4.
6 січня 1918 р. українська делегація розпочала роботу в Бресті, а
9 лютого був підписаний сепаратний мирний договір УНР з Німеччиною,
Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною. Хоча Брестський договір
і передбачав негайний обмін дипломатичними представництвами між
сторонами згоди, процес введення постійного дипломатичного представництва Болгарії в Україні та відправки українського посольства в Болгарію затягнувся. Лише 15 липня 1918 р. у Відні між українським послом
в Австро-Угорщині В. Липинським і заступником болгарського посла
М. Джебаровим був здійснений обмін грамотами про ратифікацію Брестського миру Україною та Болгарією5.
Першою своїх дипломатів вислала Болгарія. Ще з кінця 1917 р. в
Україні діяли представники військово-морського флоту Болгарії для врегулювання питання про судноплавство в акваторії Чорного моря та інших
питань6. А в квітні 1918 р. до Києва прибуло посольство Болгарії на чолі з
Іваном Шишмановим, відомим філологом, україністом7. Вручення акредитивного листа гетьману України П. Скоропадському відбулося 1 серпня8.
Документи цього періоду зберігаються у ЦДАВО України у фонді
Міністерства закордонних справ УД (ф. 3766). Серед них, зокрема, є
__________________________________________________________________
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Д. Вєдєнєєв, Д. Будков, Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917–1923 роки, К. 2006, с. 70.
4
Див.: І. Манасієва, Болгарія та Українська Народна Республіка на Брестській мирній конференції: відстоювання національних інтересів, Дриновський збірник, 2011, т. 4, с. 230–238.
5
І.Є. Петренко, Op. cit., с. 69.
6
І.О. Козакевич, Op. cit., с. 85–91.
7
І.Є. Петренко, Op. cit., с. 70.
8
Д. Дорошенко, Історія України 1917–1923 рр. В 2-х тт.: Документально-наукове видання,
т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918 року, упоряд. К.Ю. Галушко, К. 2002, с. 98.
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документи про особовий склад болгарського представництва в Україні:
14 вересня 1918 р. І. Шишманов повідомив у міністерство закордонних
справ Української Держави про призначення у посольство першого секретаря Тихона Баламезова і військового аташе Георгія Сариілієва9; у листопаді 1918 р. у болгарському посольстві працювали також Д. Влахов,
Д. Відінлієв, Г. Папазов, Г. Димитров, Л. Георгієв і К. Колєв10.
У фонді 3766 є документи, що містять інформацію також про українські кадрові призначення. За схваленим 14 червня 1918 р. “Законом
про посольства і місії Української Держави” передбачалося створення посольств I розряду на чолі з Послом чи Уповноваженим Міністром, з 12
штатними одиницями (для країн, що вважалися союзними) і II розряду –
на чолі з Міністром-Резидентом, з 3 осіб (для інших країн)11. Вже 21 червня
Павло Скоропадський підписав закон про створення в Болгарії посольства
I розряду (оскільки тоді Брестський мир ще не був ратифікований Болгарією – тимчасового), на чолі якого з 25 червня в якості Надзвичайного Посланника і Уповноваженого Міністра стояв Олександр Шульгин12. Відповідно до штату посольства, в липні 1918 р. при ньому працювали також
радник Федір Шульга, секретар Василь Драгомирецький, старші урядовці
Дмитро Шелудько і Петро Сікора, драгоман (у деяких документах посада
вказана як аташе) Йоаникій Додул і молодші урядовці Микола Лаврик і
Юліан Налисник; не зайнятими залишилися посади старшого секретаря,
другого секретаря, бухгалтера і другого драгомана, в той же час при посольстві працювали дипломатичний гонець Олександр Пеленський, розсильний Іван Дараган і Іван Вільчинський – молодший урядовець по
вільному найму13. Міністр закордонних справ Української Держави поінформував свого болгарського колегу про призначення О. Шульгина послом
у Болгарію 15 липня14. 27 липня з подачі Головного управління Генерального штабу Української Держави військовим аташе при посольстві України
в Болгарії був призначений генерал Борис Бобровський; скоро була отримана згода болгарської сторони на це призначення, про що 5 серпня український міністр закордонних справ поінформував військове міністерство15.
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ЦДАВО України, ф. 3766, “Міністерство закордонних справ Української Держави”, оп.
1, спр. 119, арк. 2, 3.
10
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Д. Вєдєнєєв, Д. Будков, Op. cit., с. 106; Т. Заруда, Op. cit., с. 75.
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Українська дипломатична місія (у складі О. Шульгина, В. Драгомирецького, І. Додула, П. Сікори, Д. Шелудька, Ю. Налисника і М. Лаврика) виїхала до Болгарії 16 липня 1918 р., заїхавши по дорозі до Львова і Відня. 22
липня О. Шульгин наніс візит послу Болгарії у Відні, а на наступний день
на честь приїзду місії і ратифікації Болгарією Брестського мирного договору у посольстві України у Відні був влаштований прийом за участю членів українського посольства в Болгарії та болгарського посольства в
Австро-Угорщині. 27 липня українське посольство через Будапешт і окупований австро-угорцями Белград виїхало до Софії, куди Надзвичайний
Посланник і Уповноважений Міністр (так звучав повний титул посла Української Держави) О. Шульгин прибув на наступний день. Там О. Шульгин мав зустріч з головою Ради міністрів – уряду Болгарії А. Маліновим16.
У фонді зберігаються копії акредитивного листа П. Скоропадського до болгарського царя Фердинанда (оригінал отримав адресат) від
1 липня 1918 р. – французькою та українською мовами. У листі гетьман
повідомив царю, що “після того, як Україна ввійшла в круг суверенних
держав і установлене мною Правительство було признане Правительством Вашої Королівської Величности, завданням моїм зробилося встановлення безпосередніх і трівких зносин дипломатичних з Болгарським
Королівством” і звернувся з проханням прийняти посла заради “зкріплення приязних взаємин України з Болгарією”17. Лист було вручено 7 вересня, після повернення царя Фердинанда до столиці Болгарії18.
Документи свідчать, що існували серйозні проблеми на шляху до
встановлення безпосередніх торгово-економічних відносин між Болгарією та Україною, чого так прагнули уряди обох країн восени 1918 р. Болгарія була зацікавлена передусім українським зерном, Україна ж могла
експортувати туди також цукор, хімічні товари, шкіру та служити транзитером для товарів з Росії; Україні Болгарія могла запропонувати тютюн,
дубильні речовини, і – у невеликих кількостях – вугілля та нафту19. Однак
вивезення всякого продовольства з України суворо контролювалося німцями, що створювало перешкоду на шляху до українсько-болгарської
співпраці в економічній сфері. Зокрема, посол І. Шишманов, за дорученням прем’єр-міністра Болгарії, спробував розпочати переговори з міністром торгу і промисловості Української Держави С. Гутником з питання
__________________________________________________________________
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про підписання українсько-болгарського торгового договору, але отримав
відповідь з натяком, що такі домовленості в обхід Німеччини та АвстроУгорщини неможливі20. Не був встановлений також прямий телеграфний
зв’язок України з Болгарією, і навіть поштова кореспонденція йшла через
треті країни21. Нез’ясовані торгово-економічні відносини Болгарії та України призводили до неприємних інцидентів: наприклад, одного разу на
болгарські кораблі були завантажені і вивезені товари, заборонені українським урядом до експорту (зокрема, коні, взуття, пенькові шпагати і хімічні
речовини), про що міністерство закордонних справ Української Держави
повідомило у ноті болгарському посольству від 4 серпня 1918 р.22
У документах фонду 3766 зберігаються листи О. Шульгина до міністра закордонних справ Д. Дорошенка, що висвітлюють умови праці
українського посольства в Софії. Хоча посол України повідомляв про те,
що “до мене болгари дуже добрі, і до полонених”, від відвідувачів посольства – українців та росіян – постійно надходили скарги на їх важке
становище і прохання допомогти. Практично повністю був відсутній
зв’язок з Україною – О. Шульгин повідомляв, що протягом першого місяця праці від отримав лише дві телеграми з Києва, причому одну з них,
шифровану, вдалося розшифрувати лише частково, а інша завершувалася
словами “ніяких важливих подій”. Це призводило до того, що співробітники посольства не були поінформовані про події в Україні, дізнаючись
про них лише з газет, а сам О. Шульгин визнавав, що “посланник без інформації від свого уряду – це, при теперішніх умовах, нуль”23.
Судячи з документів, одним з основних питань діяльності українського посольства в Болгарії були справи військовополонених. Колишні
російські піддані, захоплені у полон у ході Першої світової війни, за умовами Брестського миру повинні були бути звільнені; болгарський уряд
не перешкоджав цьому, але на перешкоді стали дії української сторони:
затягування зі створення спеціальної комісії, відсутність військового
аташе ген. Б. Бобровського, відсутність грошей24. До українського посольства зверталися також і військовополонені-росіяни з проханням посприяти поверненню додому25. Об’єктом опіки посольства Української
Держави в Болгарії стали і болгарські військовополонені в Україні – в листі
__________________________________________________________________
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до українського міністерства закордонних справ від 15 жовтня 1918 р.
О. Шульгин просив з’ясувати, скільки болгар-військовополонених перебуває в Україні та скільки може бути зібрано в Одесі для відправки до
Варни з українським пароплавом26.
Документи фонду 3766, на жаль, не повністю висвітлюють обставини завершення болгарським посольством роботи у Києві. Так, 12 листопада 1918 р. посольство Болгарії попросило українське міністерство
закордонних справ надати всім членам посольства і членам їх родин охоронні листи (посвідчення для вільного пересування)27. Після зміни влади
в Україні посольство ще діяло – 27 листопада І. Шишманов звернувся до
міністерства закордонних справ УНР у справі підписання економічної
угоди про постачання до Болгарії зерна28. Останній за хронологією документ від болгарського посольства в Україні датується 9 грудня 1918 р.29
У березні 1919 р. посольство Болгарії повернулося до Софії30.
Відомості про українсько-болгарські відносини заключного періоду Першої світової війни доповнюють дані фонду 1118 – Міністерства
торгу і промисловості УД. Тут є дані, зокрема, про вивезення з Одеси до
Варни без дозволу шкіри, мішків, хімічних речовин, металів тощо31, а
також пропозиції міністерства щодо відкриття консульських установ у
Болгарії. Так, Міністерство торгу і промисловості пропонувало відкрити
консульство в столиці Софії, а також у містах Варна, Бургас, Констанца,
Руштук, Кавала або Дедеагач32. Інші проекти збереглися у згаданому
фонді 3766, вони передбачали відкриття консульства в Софії та віце-консульства в Констанці, або ж генерального консульства в Софії та віцеконсульства у Варні33. В результаті обговорення різних пропозицій, 6
листопада 1918 р. був прийнятий закон, за яким у Софії мало бути відкрите консульство, а у Варні – віце-консульство34.
У фонді Міністерства закордонних справ УНР (ф. 3696) зберігаються, зокрема, документи з роботи українського посольства у Софії у
період Директорії. Серед них – документи про особовий склад посольства
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та щодо фінансування його роботи. У зв’язку з від’їздом О. Шульгина до
Франції в січні 1919 р. обов’язки глави посольства УНР в Болгарії став
виконувати радник Ф. Шульга, у 1919 р. в посольстві залишилися працювати також старший секретар В. Драгомирецький, секретарі П. Сікора
і Д. Шелудько, молодші (з 20 вересня – старші) урядовці М. Лаврик і
Ю. Налисник, драгоман І. Додул та Ю. Вільчинський – за вільним наймом35, 8 вересня на чолі посольства УНР в Болгарії був поставлений старший секретар В. Драгомирецький в якості “повіреного у справах
посольства”36. 12 липня 1919 р. Ф. Шульга виїхав до Стамбула, де отримав передані з міністерства закордонних справ УНР гроші на існування
посольства; 6 серпня, після повернення до Софії, Ф. Шульга попросив
про звільнення через поганий стан здоров’я і виїхав до Одеси. Поступово
відносини з Болгарією, яка програла війну і не відігравала у світовій політиці помітну роль, перестали розглядатися керівництвом УНР як першочерговий напрямок української зовнішньої політики. У зв’язку з цим,
у листопаді 1919 р. відбулася зміна класифікації українських дипломатичних представництв. Так, посольство в Болгарії було переведене у
представництво III розряду, в складі якого було передбачено лише 3
штатні одиниці37. Через це рішення у Софії залишилися працювати лише
керуючий справами посольства В. Драгомирецький та два старші урядовці – Ю. Налисник і М. Лаврик. Стало складним фінансове становище
посольства: гроші, передані на утримання посольства в серпні 1919 р.
через посла УНР в Туреччині, виявилися останніми. Навіть незважаючи
на кардинальне скорочення штатів і скорочення платні співробітникам
посольства (урядовцям – на 50%, керуючому – на 35%), українське посольство було змушене позичати гроші, і навіть продавати меблі38.
За свідченням документів, однією з головних проблем у діяльності
посольства продовжувала бути непоінформованість. Так, В. Драгомирецький на початку листопада 1919 р. писав, що “болгарські правительственні
круги, а також болгарське суспільство цікавляться українськими справами, ми стараємося одвічать на їх питання”, але посольство більше півроку не отримувало ніяких вістей з України та абсолютно не орієнтується
в ситуації39. Головними справами посольства в цей час було листування,
__________________________________________________________________
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опіка над військовополоненими та біженцями, слідкування за болгарською та іноземною пресою, консульські справи та видання журналів
“Украйнско слово” й “Украйнско-Български Преглед”40.
У фонді 3696 зберігаються документи, що висвітлюють останні
дні роботи українського представництва у Софії. 25 листопада 1920 р. міністерство закордонних справ УНР повідомило посольству, що за рішенням міністра воно змушене тимчасово припинити роботу в Софії, а його
співробітники звільняються з 1 грудня 1920 р. Оскільки “факт скасування
зазначеного Посольства може перешкодити державному престіжу та інтересам УНР в Болгарії, а, крім цього, поставити в трудне становище також і
громадян УНР в Болгарії, які в офіційному софійському Представництву
УНР мали заступника своїх прав та інтересів”, то обов’язки українського
посольства в Болгарії, а також його майно і архів, були передані надзвичайній дипломатичній місії УНР в Бухаресті41. Наприкінці року міністерство
направило до Софії юрисконсульта Івана Храпка для здійснення ліквідації
посольства (він також привіз гроші, необхідні для виїзду трьох співробітників посольства та його майна), що і було здійснене у січні 1921 р.42
Таким чином, документи до історії дипломатичних відносин між
Україною та Болгарією можна знайти у фондах українських органів
влади, які займалися встановленням та реалізацією цих відносин, що зберігаються у ЦДАВО України. Документи свідчать, що ці відносини були
встановлені внаслідок підписання Брестського мирного договору між
УНР та Центральними державами, і мали протягом 1918 р. характер стосунків між двома союзними державами, хоча і не встигли набути систематичного та тривалого характеру і принести помітні вигоди для обох
сторін. Документи фондів міністерств закордонних справ та торгу і промисловості УНР та УД, що зберігаються у ЦДАВО України, не повністю
і нерівномірно висвітлюють діяльність болгарського посольства в Києві
та українського посольства у Софії, однак дають змогу зробити висновок,
що найбільш тісними українсько-болгарські стосунки були на завершальному етапі Першої світової війни, а з кінця 1918 р. і до початку 1921 р.,
коли припинило своє існування посольство УНР в Болгарії, вони не мали
активного характеру.
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Сергій Шевченко
ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ІСТОРІЇ
СЕРБСЬКОЇ ДІАСПОРИ ТА УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ДОРАДЯНСЬКОГО ЧАСУ
Територія межиріччя Синюхи й Дніпра, яка входить сьогодні до Кіровоградської області, посідає помітне місце в українсько-південнослов’янських зв’язках. У часи Запорозької Січі й Гетьманщини, коли ці
землі були складовою Буго-Гардівської та Кодацької паланок, колонізувалися Миргородським полком, на козацьку службу вступали вихідці з
Балкан. У середині ХVІІІ ст. тут було створено військово-землеробське
поселення Нова Сербія, колоністами якого стали серби, а також чорногорці, македонці, болгари. У ХІХ ст. в Єлисаветградському та Олександрійському повітах Херсонської губернії жили нащадки вихідців з
Балкан, зокрема вони були серед місцевих військових, землевласників. У
роки Першої світової війни в Єлисаветграді (тепер – Кіровоград) мешкали більше як тисяча біженців із Сербії, у лікарнях міста надавали допомогу їх пораненим співвітчизникам. Якщо документи козацької та
новосербської доби зберігаються переважно в центральних вітчизняних,
а також зарубіжних фондосховищах, то починаючи з другої половини
1770-х рр. вищеназвані факти, процеси можуть досліджуватися, зокрема,
за матеріалами Держархіву Кіровоградської області (ДАКО).
Балканська колонізація межиріччя Синюхи й Дніпра (тепер – переважно територія Кіровоградської області) сприяла поселенню тут південних слов’ян не лише за часів Нової Сербії (1752–1764), а й згодом,
хоча уже й у значно менших масштабах. Тут отримав собі місце постійного проживання і генерал-аншеф Петро Текелій (Текелі). Він походив із
сербських дворян. Розпочавши службу в Росії ще в доновосербський період, відзначився в Семилітній та Російсько-турецькій війнах, мав чимало
нагород. Але більшою мірою він відомий українцям як виконавець зловісного наказу Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі. Текелій мав
землі в районі с. Хмелевого (тепер – Маловисківського р-ну*), похований
у Новомиргороді. У науково-довідковій бібліотеці ДАКО зберігається фотокопія плану Новомиргорода 1795 р. з фондів Російського державного військово-історичного архіву, де на південній околиці міста позначено будинок
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генерал-аншефа, неподалік – п’ятикутну фортецю (ще з новосербських
часів) з двома церквами1. Зберігається в архіві й об’ємна справа із листування щодо спадщини Текелія. Про її значущість свідчить той факт, що
протягом кількох десятиріч на виділені в заповіті 10 тис. крб.2 утримувалась богадільня в Новомиргороді.
Нову Сербію було ліквідовано 1764 р., але вихідці з Балкан продовжували робити тут військову кар’єру, ставали землевласниками. Документи свідчать, що серед офіцерів Сербського гусарського полку, які
служили, зокрема, в Калниболоті, Архангельську, Мошорині, Самборі, й
станом на 1779–1777 рр. отримали землі, були відставний майор Живанович, майор Ерделі, майор і вахмістр Пишчевичі, капітан і вахмістр
Чорби, прем’єр-майор Хорват, капітан Проданович, поручики Стоянов і
Табурович та ін.3 У документах архіву серед землевласників кінця ХVІІІ–
ХІХ ст. значаться губернський секретар Вучиович (Павлівка), штаб-ротмістр Родоїч (Срібна), полковник і майор Стратомировичі, майори
Душенкевич (Лисаново) і Станкевич (Мар’ївка), прапорщики Михайлович (Трофимівка) і Младенович (Федорівка) та ін.4 Імена власників сіл,
зафіксовані в описах земель, межових схемах, планах, картах, дають можливість висловити припущення про походження назв цих населених
пунктів (деякі дійшли до наших днів) від імен землевласників-сербів:
Максимівка, Федорівка, Іванівка, Самойлівка та ін.
Документи архіву засвідчують володіння й іншими селами краю
переселенцями з Балкан чи їхніми нащадками. На карті ХІХ ст. неподалік
с. Водяного Вікторштадської волості (тепер – Добровеличківський р-н)
позначено хутір Вуїча5. Ця родина походила з Потиської Мартоноші. У
межових книгах Єлисаветградщини згадуються села генерал-майорші,
графині Подгоричанієвої – Висянки (1808 р.), неподалік р. Вись6, і Пурпурна (1821 р.)7. Гадаємо, що тут може йтися про дружину Георгія Подгорничанина (його рід походив із Подгориці), який свого часу служив у
Сербському гусарському полку. Ініціаторами переселення до Російської імперії в 50-х рр. ХVІІІ ст. були брати Чорби. 1783 р. датовано опис земель
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навколо с. Федорівка П. Чорби, майбутнього Олександрійського повітового предводителя дворянства. Він володів 6737 дес. 502 саж. землі. У селі
було 64 двори, де проживали 140 чоловіків і 159 жінок8. Іншим селом –
Максимівкою, де мешкали 374 чол. у 80-ти дворах, як свідчить опис за
1799 р., володів поручик І. Чорба. Він мав 2323 дес. 450 саж. землі з лісом
та фруктовим садом9. Як свідчать документи цього ж фонду, низка сіл належала роду Хорватів. Серед них – Самійлівка поруч із Березівкою10, власність повітового предводителя єлисаветградського дворянства Є. Хорвата.
У списках учнів та відомостях успішності Єлисаветградського земського реального училища зустрічаємо прізвища нащадків переселенців
із Балкан. Зокрема, у 80–90-х рр. ХІХ ст. серед учнів згадуються Никифор
та Євген (син дворянина) Чорба11. У 1877 р. серед першокласників училища були М.Є. та О.М. Хорвати. А в списку учнів четвертого класу вже
значиться тільки один із них – Олександр12. У 70–80-ті рр. у документах
навчального закладу зустрічаємо й прізвища Стоянова, Вукотича, Ерделі,
Булича, Блажієвича, Емануелів13. Родина останніх оселилася в Єлисаветграді (тепер – Кіровоград) у 1830 р., після виходу у відставку Г. Емануеля
(до прийняття в австрійське дворянство – Мануїлович), уродженця Вершиця (Сербія), учасника російсько-французької війни 1812 р., генерала
від кавалерії (його портрет знаходиться у Військовій галереї Ермітажу).
Його внук Сергій Емануель був головою батьківського комітету реального училища, про що свідчать протоколи засідань педради14. У списку
учнів за 80-і рр. згадується і 9-річний син Олександр Емануель. А впродовж 1900–1918 рр. тут навчалися Лев, Кирило, Іван, Костянтин, Василь,
Микола, Михайло і Андрій – правнуки героя 1812 р.15
В архіві зберігаються метричні книги Успенської церкви с. Липняжки (тепер – Добровеличківського р-ну). Тут було зареєстровано шлюб
штаб-ротмістра гусарського Білоруського полку Г.В. Емануеля 27-ми
років. Серед свідків нареченого був дворянин М.В. Емануель16. А в метричних книгах Єлисаветграда зафіксовано хрещення майбутнього генерал-майора, учасника сербсько- та російсько-турецьких воєн 1870-х рр.,
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начальника другої Східно-Сибірської бригади Федора Депрерадовича17.
Його прадід Райко прибув на Лівобережжя з Балкан як один з організаторів Слов’яно-Сербії (1753 р.).
Помітний комплекс документів архіву з досліджуваної тематики
стосується періоду Першої світової війни. Тут простежуються факти
конкретної матеріальної підтримки південносхідних слов’ян, у т. ч. в українських землях. Зберігся лист до керівництва Єлисаветграда від голови
Комітету з надання допомоги пораненим російським (підданим імперії
Романових), чорногорським, сербським воїнам і їхнім сім’ям та сім’ям
загиблих, який діяв під опікою вел. кн. Міліци Миколаївни (доньки чорногорського короля, дружини вел. кн. Петра Миколайовича, троюрідного
брата Миколи ІІ). У листі містилося прохання зібрати кошти і переслати
їх до Москви на Зубовський бульв., 27 (адреса комітету) з метою фінансування облаштування будинку для “увечных солдат”18.
Значна увага надавалася участі в кампаніях допомоги, солідарності
з південними слов’янами учнів навчальних закладів, що засвідчують їх
архівні фонди. Зокрема, згідно з листом опікуна Київського навчального
округу в златопільських (тепер – у складі Новомиргорода) чоловічій і жіночій гімназіях восени 1914 р. було оголошено телеграми Миколи ІІ, вел.
кн. Міліци та її сестри Анастасії про благодійну акцію. У присутності
двох останніх, які жили в Росії, відбулося освячення польового військовосанітарного поїзда № 96, облаштованого на грошові пожертви педагогів
і батьків учнів Київського навчального округу. Часткове фінансування
життєдіяльності поїзда надалі брав на себе Комітет з надання допомоги
пораненим і сім’ям поранених, який діяв при окрузі19, до чого могли залучитися і златопільці. В архіві зберігся лист опікуна Одеського навчального округу підвідомчим закладам про ініціативу Комітету з надання
допомоги пораненим російським, чорногорським, сербським воїнам і
їхнім сім’ям та сім’ям загиблих щодо збору пожертв у всіх навчальних
закладах. Зібрані кошти слід було перераховувати безпосередньо на рахунок комітету20. Це питання знайшло відображення і в протоколах засідань педрад єлисаветградських чоловічих гімназії і реального училища21.
При Одеському навчальному окрузі діяв Комітет допомоги борцям
за Батьківщину, активну участь у перерахуванні коштів для якого брали
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навчальні заклади Єлисаветградського та Олександрійського повітів. Як
свідчать документи, учні єлисаветградських реального і комерційного
училищ 13 грудня 1915 р. взяли участь у концерті, збір від якого направлявся до Одеси22. Серед військових підрозділів, яким комітет адресував
посилки, був і 14-й піхотний Олонецький полк ім. короля Сербії Петра І.
У фондах архіву збереглися рекламні листи одеської друкованої продукції, тематично пов’язаної з війною. Видавництво Д. Плоткіна пропонувало, наприклад, ілюстровані похвальні листи для кращих випускників
навчальних закладів з портретами Миколи ІІ, його сина Олексія, короля
Сербії Петра, короля Чорногорії Миколи, головнокомандувача ПівденноЗахідного фронту генерала Іванова23. А бланковидавництво М. Шпенцера
запропонувало єлисаветградським училищам, крім похвальних листів, ще
й свідоцтва, на віньєтках яких було вміщено зображення Миколи ІІ, царевича Олексія, Президента Франції Р. Пуанкаре, короля Англії Георга V, короля Бельгії Альберта, короля Сербії Петра, короля Чорногорії Миколи.
Навчальні заклади могли придбати в Одесі і “світлові картини для чарівного ліхтаря” “У Європі війна із зображеннями глав союзних держав”.
На початку 1915 р. у Сербії суттєво погіршилося економічне та санітарно-епідеміологічне становище. Це засвідчує відозва Комітету допомоги сербам і чорногорцям при російській місії у Сербії, переслана
Єлисаветградській міській управі Центральним комітетом Всеросійського союзу міст, з проханням адресувати всі пожертви і збори союзу до
Москви. У відповіді, зокрема, зазначалося: “Заклик російського посланника у Сербії про допомогу одноплемінній нам Сербії, розореній ворожим
нашестям, зустрів гарячий відгук у російському суспільстві, в пресі, особливо, в місті Москва […] Пожертви, які надійшли за місяць, дали можливість терміново організувати санітарно-харчовий загін, який відправився
до Сербії і Чорногорії 17 січня. Але зібрані кошти є далеко недостатніми
для того, щоб розгорнути його діяльність у тій мірі, як це вимагається обставинами. Щоб виконати своє завдання протягом усієї кампанії, йому необхідні постійні надходження пожертв. […] Суспільство, від імені якого
відправляється загін, не залишить його без підтримки з батьківщини у його
важкій роботі. Вірячи в постійну співучасть […] суспільства, Комітет уклінно просить пожертви грошима і речами направляти…”24.
1916 р. до Єлисаветграда прибули поранені сербські воїни. З метою
обслуговування вітчизняних та сербських військовослужбовців у місті
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було реорганізовано й розширено мережу лікувальних закладів. У фонді
міськуправи збереглося рішення комісії міського розпорядчого комітету,
яким на підставі телеграфного розпорядження Херсонського губернатора
було відведено: для 65-го польового запасного госпіталю – “Гранд-отель”
і зал “Опора”, для 78-го – готель “Північний”, трактир “Париж” і половину
біоскопу “Колізей”, для 128-го – готель “Петроградський” і трактир “Франція”25. А в повідомленні опікуна Одеського навчального округу йшлося
про переобладнання навчальних приміщень: “Виходячи з необхідності
створити для поранених воїнів сприятливі умови для покращення їх здоров’я, Міністерство народної освіти змушено було принести в жертву
цьому інтереси навчальних закладів, приміщення яких виявилися найбільш придатними для влаштування в них лазаретів…”26 У Єлисаветграді
Пушкінське і Фірсовське училища було переобладнано під лазарети Червоного Хреста на 200 ліжок, а в жіночій гімназії (і, частково, у московських казармах) було розміщено 118-й зведений госпіталь. Національність
хворих і поранених враховувалася при доборі книг для бібліотек цих закладів. Зокрема, лазарет Волохіна, де лікувалися 23 серби, отримав посібники з географії О. Водовозової “Болгары – Сербы – Черногорцы”
(вид. 3, Санкт-Петербург 1907, 2111 с.). Серед рекомендованої літератури
були й книги С. Чериковера з історії Сербії, Боснії й Герцеговини27.
У фонді Єлисаветградського реального училища привертає увагу
лист опікуна Одеського навчального округу про місію проф. С. Залєсського, якого на початку липня 1916 р. Морський Генштаб відрядив у розпорядження начальника Експедиції особливого призначення (ЕОП)
контр-адмірала Веселкіна з метою вивчення становища сербських біженців на території Румунії (вони концентрувалися переважно в Турн-Северині). В офіційно нейтральній тоді Румунії С. Залєсський звернув увагу
на надзвичайно скрутне становище сербських біженців, прийняв заяви
від осіб, які бажали влаштувати своїх дітей до російських навчальних закладів. Восени ці клопотання заступник міністра освіти адресував керівництву Одеського навчального округу з проханням прийняти дітей до
навчальних закладів регіону. При цьому майбутнім учням, які не знали
російської мови, надавалася можливість вивчити її. Міністерство обіцяло
потурбуватися про кошти на безплатний проїзд дітей сербських біженців
із Турн-Северина, їх навчання й утримання. Виходячи з указаного, опікун
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округу просив голову комісії керівників середніх навчальних закладів
Єлисаветграда повідомити, скільки й куди можна прийняти дітей, як організувати вивчення ними російської мови, а також про можливості забезпечення їх пансіонами і гуртожитками тощо. До цього додавався
список (він серед документів відсутній) дітей, яких потрібно було влаштувати в закладах округу28. Питання, зокрема, було обговорене педрадою
земського реального училища, яка виявила готовність прийняти 10 дітейсербів (до 1-го класу – 2 особи, 3-го і 6-го кл. – по 4 особи) за умови поселення їх на квартири і знання ними російської мови або ж направлення
до училища сербськомовних викладачів29.
Першими до Одеси прибули понад 150 сербських дітей-сиріт від
3-х до 17-ти років та дорослі біженці, серед них – поранені воїни. У Сербського Червоного Хреста та санітарної частини Сербського добровольчого корпусу в Одесі, що опікувалися ними, не вистачало засобів
допомоги30. Прибуття в Україну сербів-біженців було викликане вступом
у війну на боці Антанти Румунії, значна частина території якої невдовзі
була окупована військами Четвертного союзу.
Черговий лист опікуна Одеського навчального округу до підвідомчих
закладів містив прохання про допомогу маленьким біженцям з Балкан:
“Якщо б педагогічний персонал і учні ввірених Вам навчальних закладів
побажали в тій чи іншій формі взяти участь у зборах на користь дітей-сербів, то пожертви мали б бути направлені до Одеського благодійного комітету...”31. Хоча освітянське міністерство обіцяло вжити заходів та
влаштувати біженців і їхніх дітей, все ж висловлювалося сподівання на пожертви громадськості, в т.ч. колективів навчальних закладів. З цією метою
Одеський благодійний комітет з улаштування дітей із Сербії, який діяв при
управлінні навчального округу, організував збір взуття, білизни, верхнього
одягу, коштів. Як ішлося в листі, батьки учнів і вчителі однієї з одеських казенних чоловічих гімназій після прибуття маленьких біженців допомогли
їм необхідними речами, а також тимчасово розмістили дітей у своїх сім’ях32.
Цікаві документи з порушеної проблеми відклалися у низці справ
фонду Єлисаветградського повітового предводителя дворянства. Хронологічно першим документом, що висвітлює проблему перебування біженців з
Балкан у Єлисаветграді, є військова телеграма Херсонського генерал__________________________________________________________________

Ibid., оп. 1, спр. 513, арк. 66 зв.
Ф. 78, спр. 136, арк. 291.
30
Ibid., спр. 280, арк. 237.
31
Ф. 156, оп. 1, спр. 98, арк. 98.
32
Ф. 60, оп. 1, спр. 280, арк. 291 зв.
28
29

45

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

губернатора В. Ветчиніна за 19 жовтня 1916 р. Нею повітовому предводителю дворянства барону М. Медему доручалося забезпечити 150 сербських біженців на чолі з проф. Джорджевичем помешканнями й усім
життєво необхідним. Компенсація витрат гарантувалася губернією. Згадані біженці, переважно жінки та діти, до цього протягом року перебували в Румунії, під особливою опікою Росії, в особі вищеназваної ЕОП33.
Утім, реально до кінця жовтня в місто прибули більш як тисяча сербів.
Один з них, священик Стоянович із с. Борза Паланка Країнського округу,
приїхав тяжко хворим і пізніше був похований на Петро-Павлівському
цвинтарі, про що свідчить метричний запис у книзі однойменної церкви34.
Документи засвідчують напружену роботу громадських (повітовий
Тетянівський комітет) і державних інституцій щодо пошуку в короткий
час житла для біженців, забезпечення їх цукром, гасом, спиртом, соломою
(для коней), дровами та іншими предметами першої необхідності. Із листопада почав діяти місцевий комітет опіки сербських біженців на чолі з
бароном Медемом. Проводилися збори пожертв серед мешканців Єлисаветграда. Зокрема, після звернення члена комітету, священика П. Колосова до вчителів і учнів реального училища педагогічний персонал
вирішив пожертвувати біженцям 150 крб.35
Матеріали фонду повітового предводителя дворянства засвідчують
стурбованість долею маленьких біженців. Зберігся виступ керівника вимушених тимчасових імігрантів, проф. Джорджевича у Петроградському
комітеті з надання допомоги Сербії, почесним головою якого була донька
короля Сербії, що мешкала в Петрограді, вел. кн. Олена Петрівна. У
ньому, зокрема, зазначається: “При розгромі Сербії більша частина населення була виведена до Угорщини, де піддається систематичному знищенню, і лише невеликі залишки цього населення потрапили до Англії й
Франції, а частина втекла до Росії. У цей час більшість сербських біженців перебуває в Єлисаветграді, причому серед них знаходиться близько
350 дітей у віці близько трьох років, не рахуючи 170 дітей, які знаходяться
в Одесі, де турбота про них організована. У Єлисаветграді ж діти перебувають у жахливих умовах, кинуті без будь-якого догляду, оскільки батьки
їх цілком зайняті добуванням собі шматка хліба. За прикладом Франції й
Англії дуже бажано організувати їх опіку влаштуванням притулку і майстерень, де б дітей можна було виховувати в сербському національному
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дусі, тому що цим дітям ляже на плечі велика праця відновлення розореної Батьківщини”36. Як засвідчує телеграма керуючого справами сім’ї вел.
кн. Олени Петрівни камер-юнкера С. Смирнова, для влаштування у Єлисаветграді сербського дитячого притулку Тетянівський комітет виділив
41 500 крб., Петроградська дума – 50 тис. крб.37
У метричних книгах, що зберігаються в архіві, зафіксовано 3 випадки вінчання сербів, у т. ч. з місцевими жительками, в Єлисаветграді.
14 січня 1918 р., у день св. Сави (національне свято сербів), в Успенському соборі зроблено запис про одруження біженців із с. Петрове
Крайнського округу М. Велишича та М. Оташевич. Свідками виступили
односельчани молодих. 30 липня сербський підданий селянин з Валєва
Шабацької губернії М. Мудринський у цьому ж соборі вінчався з єлисаветградською міщанкою Г. Смельняк38. Того ж року в Петро-Павлівській
церкві було зареєстровано шлюб біженця із с. Михайловаца із селянкою
Суботської волості Олександрійського повіту С. Іващенко39.
1918 р. сербські біженці поверталися на батьківщину. Слідом за
ними лишали Україну й ті її уродженці, які брали участь у всеросійській
громадянській війні на боці сторони, що зазнала поразки. Зокрема, розсекречена справа на репресованого за радянських часів онука згадуваного
генерала від кавалерії Г. Емануеля – Сергія Олександровича свідчить, що
виїхали й троє його синів як колишні офіцери Білої армії (вони осіли на
Балканах, звідки походив їх відомий прадід)40. Як зазначається в іншій
слідчій справі, до Королівства сербів, хорватів і словенців емігрував директор Єлисаветградського реального училища Я. Кобець41.
Асиміляційна політика С.-Петербурга в другій половині ХVІІІ – на
поч. ХХ ст. не дала можливості переселенцям на українські землі із Балкан та їхнім нащадкам не лише сконсолідуватись у територіальну сербську громаду, а й зберегти етнічну ідентичність. У радянські часи Москва
продовжила цю політику. Лише в роки сталінських репресій, як засвідчують справи Держархіву Кіровоградської області на реабілітованих, їм
нагадають їхнє походження як “югославським шпигунам”.
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Інна Старовойтенко
МАТЕРІАЛИ ПРО КУБАНЬ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЩОДЕННОЇ
ГАЗЕТИ “РАДА” (1906–1908 РОКИ): ДЖЕРЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Українська щоденна газета “Рада” (1906–1914) стала спадкоємницею
першої україномовної газети “Громадська думка”. Остання виходила у
Києві вісім з половиною місяців (з 31 грудня 1905 р. до 18 серпня 1906 р.).
Газета народилась після конституційних свобод, проголошених жовтневим царським маніфестом 1905 р. та тривалих і наполегливих клопотань
українців Наддніпрянщини, які ще з кінця 1890-х років мріяли про друкований орган рідною мовою. До них були причетними відомі громадські
діячі С. Єфремов, Є. Чикаленко, Б. Грінченко, Ф. Матушевський, В. Леонтович та ін. Історії заснування “Громадської думки” та її видавничого
життя в умовах дефіциту коштів, браку передплатників та адміністративної пильності начальства, тематичним та структурним особливостям українського щоденника присвячене окреме дослідження, яке стало
передмовою до анотованого систематичного покажчика матеріалів газети,
що побачив світ у 2011 р.1
Нині ведеться науково-дослідницька систематизація матеріалів газети
“Рада”, яка розпочала своє видавниче життя у Києві 15 вересня 1906 р. та
проіснувала майже 8 років, зігравши провідну роль в історії українського
національного руху початку ХХ ст. Газета успадкувала від попередниці
редакційно-видавничий колектив, авторів, напрям, назви рубрик та проблеми, які стали її постійними супутниками. Серед них: тривалий пошук
відповідного тематичного та соціального напряму газети, передплатників,
яких постійно бракувало, щорічні дефіцити видання. Кожного року видання потребувало 10–15 тисяч карб. Ці великі суми докладали українські
благодійники – Є. Чикаленко, В. Симиренко, В. Леонтович. В окремі роки
допомагали “Раді” й Л. Жебуньов, П. Стебницький, кошти збиралися
українськими “Просвітами”. Така наполегливість українців пояснюється
тим, що вони бажали покласти на українську газету місію органу національного руху, який входив у суспільне життя України з кінця ХІХ ст. Його
започаткували вимоги української інтелігенції дозволити українцям перекласти Святе Письмо на рідну мову, зняти заборони на друк україномовних
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книжок та періодичних видань, дозволити навчання у школах українською мовою та ін. Для реалізації зазначених вимог потрібно було поширювати національну свідомість серед русифікованого населення. Тому
закономірно, що важливим інструментом у такій інформаційній та просвітницькій праці були періодичні видання.
Для кількатисячної аудиторії читачів українська газета стала популяризатором національних ідей, їх основним інформатором та просвітителем. “Рада” вперше у своїх публікаціях порушила питання про національні
права українців: на власну школу, газетно-книжкове видавництво, громадсько-культурне життя, літературу. Газета познайомила читачів з першими заходами учасників українського руху, серед яких були: заснування
нових періодичних видань, народження книжок, українських видавництв,
вимоги про національну освіту в Україні, про відкриття українських кафедр в університетах України. Окремі парафії України висловили бажання слухати й службу Божу в рідній мові. Чимало інформації в “Раді”
подавалося й про діяльність “Просвіт”, осередків національно-культурного життя, що народжувалися у різних місцевостях України. Вони вирізнялися помітним впливом на формування національної свідомості
українства, бо мали на меті доносити йому історичні розповіді про героїчне минуле України, її унікальну мову, літературу та культурні надбання.
Ініціаторами та засновниками “Ради”, як і її попередниці, були найвідоміші українці з когорти відданих патріотів: громадсько-культурний діяч
та благодійник Є. Чикаленко, письменник Б. Грінченко, літературознавець
та публіцист С. Єфремов, письменник та благодійник В. Леонтович, публіцист Ф. Матушевський, публіцист і благодійник П. Стебницький та ін.
Усі вони стали подвижниками української газети, вклавши в її видавниче
життя й часточку власного життя, нажитих статків та таланту.
Проведені нами дослідження дають підстави заявити, що лише,
завдяки наполегливості Є. Чикаленка, видавця газети та її благодійника,
“Рада” проіснувала 8 років та умістила на своїх шпальтах потужний масив
різноманітних матеріалів, які на сьогодні становлять значиме джерело для
багатоцільових досліджень: історичних, літературних, біографічних, журналістських, краєзнавчих, соціально-економічних, партійно-політичних та
ін. Чимало виявлених матеріалів “Ради” були оригінальними, писалися
лише для української газети, з урахуванням інтересів її читачів. Тому в
перспективі вони стануть предметом для різних досліджень, особливо є
важливими для вивчення процесу формування української нації в умовах
імперського існування.
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Це дослідження стане одним із перших у низці перспективних.
Воно присвячене виявленню, систематизації та джерелознавчому опрацюванню матеріалів “Ради” за 1906–1908 рр., які стосувалася Кубані. Чималий масив опублікованого “Радою” про Кубань (а це більше 100 статей,
заміток, повідомлень, дописів) свідчить про нерозривні зв’язки між нею
та Наддніпрянською Україною, про посилений інтерес останньої насамперед до української Кубані, її основних проблем, проявів національної
свідомості у конкретних заходах.
У статтях про Кубань неодноразово зустрічаємо інформацію про
збереження там української ідентичності. Її демонструвала забудова та
утримання домашнього житла, побутова, сільськогосподарська культура,
звичаєвість та обрядовість, які відрізняли українців від інших верств тамтешнього населення. Авторів, які потрапляли на Кубань, як правило, зворушували картини побаченого в кубанських селах та станицях. У чужому
краї вони цілком відтворювали Україну з її білими хатинами, парканамиверболозами, квітучими садами, поетикою народних пісень та православних свят. Як свідчать матеріали “Ради”, зазначені явища на початку
ХХ ст. ще міцно трималися на Кубані. Але поряд з ними з’являються і
нові настрої. Так, на публічних зібраннях (наприклад, педагогічних з’їздах) українці починають порушувати питання про власні національні
права: про запровадження національної школи на Кубані, заснування
власної газети. Вони відкривають у Катеринодарі й свою, кубанську
“Просвіту” з мережею розгалужених філій. Такі факти свідчать про перші
прояви українського свідомого життя на Кубані. Вони й стають предметом постійного зацікавлення авторів української газети “Рада”, яка вже в
1908 р. пріоритетним тематичним напрямом обрала українську тематику:
прояви національного руху, його форми тощо. Тому у більшості статей
та заміток про Кубань за 1906–1908 рр. йдеться про українське життя
краю, яке переживало стадію організації: діяльність Катеринодарської
“Просвіти”, заявляється про низький рівень національної свідомості не
лише у пересічних українців Кубані, а й у місцевої української інтелігенції, яка у більшості своїй залишалася інертною.
В окремих статтях подаються загальні історичні довідки про умови
переселення на Кубань українців після царського маніфесту 1868 р., звертається увага на їхню фактичну безправність на чужій землі. Адже новоприбулі з інших земель отримували на Кубані статус “іногородніх”,
який означав їхню громадську безправність: вони не мали права навчатися у громадських школах Кубані, брати участь у виборчих кампаніях,
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користуватися громадськими угіддями тощо. У кількох матеріалах подавалися й статистичні дані про кількість українців на Кубані, їхню соціальну активність, участь у громадських заходах, інтерес до виборчої
кампанії 1907 р. Обговорювалися й перші спроби щодо врегулювання
прав “іногородніх” через запровадження земської організації на Кубані.
Таким чином, матеріали про Кубань, виявлені нами в газеті “Рада”
за 1906–1908 рр., ділимо на такі групи: 1) публіцистичні статті з виразною
національною позицією (про необхідність запровадження національної
школи на Кубані, відстоювання повноправності “іногородніх”, серед яких
переважали українці, про діяльність кубанської “Просвіти”, її основні заходи, вихід українських книг, художні твори про українську Кубань); публіцистичні статті про суспільні настрої, соціальні проблеми на Кубані,
виборчу кампанію та результати виборів; 2) соціально-економічні матеріали: про зростання рівня малоземелля та безземелля, конфлікти на цьому
ґрунті із землевласниками (самовільне захоплення земельних угідь, аграрні
виступи), про народження нових галузей виробництва, відкриття нових родовищ тощо; 3) інформаційні повідомлення у різних відділах хроніки про
помітні події на Кавказі: арешти, поліцейські обшуки, закриття періодичних видань та товариств, випадки самосудів на Кубані, які були поширеним
явищем та ін.; 4) дописи з окремих міст та сіл Кубані, листи приватних осіб
та закладів Кубані. У дописах, як правило, повідомлялося про події, які
мали певний резонанс у краї. У листах свідомі українці Кубані підтримували ініціативи наддніпрянців, наприклад, вони активно відгукнулися на
заходи студентів київського університету заснувати українські кафедри.
За жанром газетні матеріали “Ради” про Кубань ділимо на такі
групи: публіцистичні статті, художні твори, інформаційні повідомлення
у рубриках “По Україні”, “Економічне життя України”, “З життя “Просвіт”, “Вибори”, “Дописи”, “Бібліографія”, кореспонденції у рубриці
“Листи до редакції”.
Відповідно до виділених груп, проведемо джерельний огляд виявлених газетних матеріалів про Кубань. Зазначимо, що “Рада” щороку містила
майже однакову їх кількість. Про це свідчить бібліографія, що подається у
кінці статті. Це дослідження обмежено хронологією трьох років, що мотивовано прагненням здійснити не побіжний огляд матеріалів “Ради” про Кубань, а деталізований. До того ж матеріалів, виявлених за три роки, цілком
достатньо для проведення окремого дослідження. Матеріалам про Кубань
на сторінках “Ради” за 1909–1912 та 1913–1914 рр. будуть присвячені наступні дослідження. Отже, зазначений хронологічний принцип обраний,
51

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

аби охопити максимальну кількість газетних матеріалів про Кубань за вказані роки з метою їхньої систематизації та джерельної презентації.
Провідним автором статей про українську Кубань у “Раді” був громадський діяч, письменник і педагог П. Капельгородський. Після революційних подій початку 1900-х рр., через поліцейські переслідування на
батьківщині за участь у селянських виступах на Полтавщині, чоловік втік
на Кубань, де отримав педагогічну роботу та можливість уважно спостерігати за настроями і проблемами місцевого населення. П. Капельгородського, як освітянина, найбільше турбують шкільні проблеми, рівень
освіченості кубанців, обмеженість освітніх прав українців, які жили на
Кубані десятками років, проте залишалися поза місцевими громадами,
які були основними утримувачами як шкіл, так і медичних закладів. З
часом це перетворюється на одну з болючих проблем українців Кубані,
яка періодично виринала на поверхню суспільного життя та змушувала
небайдужих освітян міркувати про шляхи її вирішення. Вже в другому
числі “Ради” за 1906 р. П. Капельгородський друкує розлогу статтю на
освітню тему “Заходи коло шкільної справи на Кубані”2. У ній розкриває
тактику місцевого шкільного начальства відвернути увагу вчителів від
важливих освітянських проблем та політичного життя через запровадження для них другорядних занять. Так, на Кубані поширилася сільськогосподарська праця для вчителів: у вільний час вони вирощували садки,
городні культури, розводили бджіл та шовкопрядів. П. Капельгородський
у статті іронізує над практикою директора третього шкільного району
Кубанської області та цілком розкриває її справжні наміри. Ця ж проблема була продубльована П. Капельгородським і в статті за 1908 р.
“Сільсько-господарські забавки в кубанських початкових школах”3.
Автор констатував, що зазначені заходи не прижилися на Кубані та не
виконали завдань, покладених на них начальством. З відходом же на пенсію ініціатора зазначеного почину у краї з’явилися нові вчителі з іншими
намірами та бажаннями підняти загальний рівень освіти кубанців.
У кількох статтях “Ради” повідомляється про зміну настроїв вчителів на Кубані, пожвавлення освітянського життя, ознакою чого стало
проведення педагогічних з’їздів в Армавірі та Катеринодарі, поява нових
шкільних програм та бібліотек, сміливих ініціатив, публічне озвучення
найгостріших освітянських проблем. До таких П. Капельгородських від__________________________________________________________________
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носив масову безграмотність на Кубані через право навчатись у школах
лише для “корінного населення”, яке становило половину жителів сіл та
станиць. 900 тисяч мешканців Кубані у той час належало до соціальної
групи “іногородніх”. Ця категорія населення не мала права навчатися та
навчати дітей у громадських школах. Це стало однією з найболючіших
освітянських проблем Кубані, яка неодноразово порушувалася на сторінках “Ради” у 1906–1908 рр., обговорювалася і супроводжувалася конкретними пропозиціями щодо її вирішення.
Наступною освітянською проблемою на Кубані, яку зауважували
автори “Ради”, був низький рівень освіти в краї. Причиною тому стало
ігнорування шкільним начальством мовного питання, насадження російськомовних шкіл, в яких навчання для дітей було малозрозумілим та давало низькі результати. Особливо невтішно виглядала ситуація у
початковій школі, куди дитина потрапляла з українського середовища та
тривалий час нічого не могла вивчити. Зрозуміло, що така школа відштовхувала дітей та давала їм дріб’язкові знання.
У низці публіцистичних статей на освітні теми П. Капельгородський накреслив першочергові завдання, що стояли перед шкільним начальством на Кубані: забезпеченість школами усього населення, ліквідація
особливого становища “іногородніх”, відкриття шкіл і для дорослих переселенців, запровадження в українських селах та станицях навчання рідною
мовою. Останню пропозицію публіцист висловив ще в 1906 р. На його
думку, українізація школи для українців Кубані стане ключем для вирішення інших проблем: підвищить загальний рівень освіти та якість знань,
адже діти будуть користуватися рідною їм мовою. Вона дасть можливість
краще засвоювали шкільну програму та отримати знання. Вивчення ж
державної мови П. Капельгородський пропонував відкласти на останні
роки навчального процесу.
Проблему національної школи освітянин порушує і в полемічній
статті “Моя відповідь дідові Михайлові”4, що друкувалася в “Раді” в
1907 р. Автор висловив у ній важливі думки та пропозиції, що базувались
на його власному педагогічному досвіді: у селах та станицях Кубані з перевагою українського населення, запровадити навчання рідною мовою.
П. Капельгородський називав російську мову такою, що “катувала народні
душі”, була “духовним каліцтвом” для дітей та зводила навчальний процес нанівець. Він пропонував спочатку українізувати початкову школу.
Покладався у цій важливій справі не на начальство та його накази зверху,
__________________________________________________________________
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а на національно свідомих вчителів. До такого вчителя П. Капельгородський ставив вимоги: “Треба, щоб він зростав морально і духовно на ідеалах і створіннях національної літератури, наскрізь пройшов до тайників
рідної мови, заглянув у скарбницю національної духовної культури, вишукав найкращі перлини народньої творчости, щоб передати її дітям”5.
Освітянин констатував малочисельність таких національно свідомих вчителів на Кубані та закликав їх до праці через самовдосконалення та самостійне національне виховання, особисте знайомство з українською
літературою, науковими і творчими досягненнями України, практичне запровадження спільного з дітьми читання українських книжок, поширення
Святого Письма українською мовою. П. Капельгородський на власному
досвіді переконався в результативності такої праці, яка виховувала нове
покоління українців, освічених, зацікавлених, творчих та національно
свідомих. У такому результаті він бачив основну місію шкільної освіти.
Переваги національної школи П. Капельгородський доводить і в
статті “Національно-шкільна справа з погляду шкільних доглядачів” такими думками: “Тільки в національній школі діти можуть розвиватися, а
не вчитись, бо тільки в ній вони переходитимуть од знайомого до незнайомого, а не навпаки. Московська початкова школа багатьом дає знання, та
не дає розуміння, хоч справжнього знаття без розуміння й не буває”6. Освітянин демонструє потяг до національної школи і в інших кавказьких
народів, наприклад, у грузин та осетинів, які зажадали національної
школи та вигнали зі своїх сіл вчителів-русифікаторів, які навіть не знали
рідної мови їхніх дітей, не кажучи вже про знання бодай яких національних особливостей, тощо.
Про власний досвід перевтілення висловлених ідей у практичне
життя П. Капельгородський розповів у нарисі “З записної книжки учителя
початкової школи”7. Доля його закинула на посаду вчителя у кубанське
село Успенське, заселене переважно українцями. Їхні садиби вирізнялися
з-поміж інших білими хатинами, квітучими садами та багатою городиною.
У ньому мешкали переселенці з Полтавщини, Чернігівщини, Катеринославщини. Враховуючи цю обставину, вчитель вирішив радикально змінити систему навчання у місцевій школі: відмовився від фізичних покарань
дітей, вдався до детальних та цікавих пояснень навколишніх явищ, читання
__________________________________________________________________
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з дітьми українських книжок відомих авторів О. Кониського, Т. Шевченка,
Б. Грінченка, І. Нечуя-Левицького, І. Карпенка-Карого. Останній метод дав
найпомітніші результати: діти дуже зацікавилися українськими книжками.
За ними інтерес та потяг до книжки рідною мовою проявляють і батьки,
які потяглися до шкільної бібліотеки. У результаті школа стає культурним
центром села, де проводилися спільні заходи, читання, спілкування.
Далі вчитель почав самостійно навчати дітей українському письму,
купивши для цього читанки та Євангеліє. Він уважно спостерігав увесь
процес та помітив зовсім інше сприйняття дітворою навчання рідною
мовою: воно надихало її до творчості та просторового мислення. Для доказовості успіху свого експерименту учитель провів письмове опитування учнів про їхнє ставлення до навчання рідною мовою та отримав
усі позитивні відповіді, які зворушували дитячою щирістю та безпосередністю. Окремі з них П. Капельгородський використав як ілюстративний матеріал для підтвердження висловлених думок.
Публіцист доводив, що національна школа сприяла б українізації і
дорослого населення, яке в силу різних обставин (наприклад, через
службу) частково русифікувалось, але при першій же нагоді тяглося до
рідного слова. Розлогий фактичний матеріал П. Капельгородський зібрав
у зазначеній статті, аби продемонструвати реальні шляхи українізації
школи та роль у ній пересічного вчителя, він підсумовував: “Кожен учитель-українець має спроможність без зайвих труднацій навчити своїх
учнів читати і розуміти українські книжки, бо це дійсний нормальний
шлях навчення. Зайві українські лекції не завважать йому, а тільки в великій пригоді стануть, бо з’єднають його з учнями міцним національним
почуттям і допоможуть скорійшому розвитку дітей. Тільки на цьому
грунті можливе користне поширення українських книжок на селі і розбудження національної самосвідомости широких мас”8.
Конкретні заходи з українізації школи П. Капельгородський зазначив
і в статті “Національний рух і початкова школа”9. Зокрема, констатував, що
першою сходинкою у тій справі мала стати підготовка народних вчителів,
які повинні були вивчити українознавство (рідну літературу, усвідомити
значення рідної мови для українців). Він вітав ініціативу “Товариства взаємної допомоги учителів” у Катеринодарі організувати курси українознавства. У статтях педагог апелював і до шкільного начальства, аби воно зрозуміло потребу у національній школі та дозволило її втілити в реальне життя.
__________________________________________________________________
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Проблема національної школи для українців звучить і в низці статей
П. Капельгородського за 1908 р. Але в них домінують вже не конкретні
пропозиції автора, а приклади її постановки та обговорення на різних освітянських заходах, що проходили на Кубані. Так, у статті “Національне
питання на з’їздах учителів Лабінського одділу”10 П. Капельгородський
розповідав про настрої щодо української школи у Лабинському відділі, де
проживали російські козаки-лінійці та чимало українців. Останні й висловлювалися за школу рідною мовою. Таке бажання виразно прозвучало
і на з’їзді вчителів у Армавірі напередодні нового навчального року. Воно
справило помітне враження на присутніх, бо українські вчителі заявили
свою позицію та приструнили педагогів-росіян з лінійних козаків, які
часто ігнорували те, що насправді дуже боліло українцям. Резолюцію
щодо націоналізації української школи прийняли й збори учительської
спілки Лабинського та Баталпащинського відділів. Вона звучала так: “Загальні збори членів учительської спілки Лабинського та Баталпащинського одділів, виясняючи питання про поліпшення шкільної справи на
Кубанщині стали на тому, що невідмінною умовою поліпшення відповідно до заповіту славних педагогів є навчання в школах рідною мовою.
Школи поміж українською людностю не можуть бути виключеними з
цього правила і навчання їх мучить бути на рідній мові”. Зазначену пропозицію переслали вищому шкільному начальству.
Про заходи з українізації школи на Кубані П. Капельгородський пише
й у статті “Учительські курси в Анапі”11. Він знайомив читачів з місцем проведення курсів, зі змістом їхньої роботи, відзначив основні недоліки в їх організації. Але констатував факт, що на курсах гурток учителів з Катеринодара збирав петицію про заснування на них лекцій з українознавства.
П. Капельгородський і в цій статті відзначив низький рівень національної
свідомості учителів через брак національної роботи та національної освіти
вчителів. Проте його тішило те, що національні почуття у присутніх були
сильними, про що свідчила перевага серед учасників курсів української розмовної мови та пісні, яка переважала над російською мовою.
Освітні питання на Кубані розглядає і В. Щербаківський у статті
“В справах народної освіти на Кубані”12. Автор розповів про заходи місцевого начальства підняти загальний рівень освіти кубанців козацького
стану. У статті широко цитуються циркуляр директора народних шкіл до
__________________________________________________________________
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завідувачів початковими школами на Кубані (від 25 вересня 1907 р.) та
копії наказів наказного отамана кубанському козачому війську. Усі вони
стосувалися народної освіти. Так, наказний отаман закликав вжити заходів для ліквідації безграмотності на Кубані. Для цього пропонував у листопаді–березні організувати в кожній станиці навчання малограмотних
та неграмотних козаків. Це завдання покладалося на офіцерів-відставників, що вийшли у запас, та вчителів за окрему плату (15 карб. щомісячно
за навчання 30–40 учнів, або 2–3 карб. за кожного учня-козака). Ефективність такого навчання мали забезпечити дві умови: його мали проводити
лише професійні вчителі, а контролювати отамани відділів.
Другий наказ наказного отамана від 7 вересня стосувався громад
Кубані. Він закликав станичні, хуторські та сільські громади розширити
мережу шкіл: відкрити нові навчальні заклади, розширити діючі, бо наявні школи не забезпечували навчанням усіх охочих. Отаман закликав
громади дати можливість навчатись й “іногороднім”.
До наказів військового начальства циркуляр додав і директор народних училищ Кубані Володимир Скидан, людина ліберально-демократичних поглядів. Він закликав учителів до широкої просвітницької праці
на Кубані: організувати при народних школах лекції та курси для дорослих,
заснувати безкоштовні народні бібліотеки, поповнити книжками існуючі
книгозбірні, відкрити заклади опіки при кожній школі, або заснувати хоча
б один у станиці чи селі, переглянути підручникові фонди шкільних бібліотек та забезпечити учнів необхідними книгами. В. Щербаківський оцінив зазначені офіційні документи як увагу та турботу військового та
шкільного начальства Кубані до освіти, бажання підняти її рівень конкретними заходами. Публіцист закликав усіх, причетних до освіти, взяти
за приклад кубанську адміністрацію, яка усвідомила освітянські проблеми у своєму краї та ініціювала заходи з їх розв’язання.
Крім зазначеної уваги до освітян з боку кубанської адміністрації
траплялися й інші заходи, спрямовані на винищення революційних настроїв серед педагогів. Так, П. Капельгородський в одній зі своїх статей
розповів про приїзд на педагогічний з’їзд в Армавірі директора тамтешньої
шкільної округи та його втручання у роботу освітян: зняття з повістки
дня найцікавіших та найактуальніших питань і виступів та витіснення їх
другорядними. Проте вчителі-делегати з’їзду не скорилися начальнику.
Разом з головою вони залишили з’їзд та зібралися в іншому місці, аби
таки обговорити питання, які й покликали їх до спільних зборів13.
__________________________________________________________________
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П. Капельгородський, Учительський з’їзд в с. Армавірі кубанської області, Рада 238
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Прогресивні настрої вчителів Кубані відображені у статті “Учительський з’їзд в с. Армавірі Кубанської области”14. На з’їзді делегати висловили бажання приєднатися до загальноросійської професійно-політичної
організації “Всероссийского учительського союза”, який виступав за політичні свободи, народовладдя, Установчі збори в Російській імперії, корінне реформування, децентралізацію та демократизацію народної
освіти. Бажання педагогів Кубані об’єднатися у товариський союз для вирішення спільних крайових освітянських проблем вилилося у створення
“Общества взаимопомощи”. У “Раді” викладалася початкова програма
новозаснованого товариства, збір коштів на його основні заходи, у першу
чергу на організацію лекцій, які із самого початку стали популярними та
збирали багатолюдну аудиторію слухачів.
З інформаційних повідомлень “Ради” стає відомо про розширення
мережі навчальних закладів на Кубані. Так, лише в 1907 р. з нового навчального року на кошти станичних козачих товариств, були відкриті нові
середні школи15: прогімназії у станицях Патковській, Коренівській, УстьЛабенській, Уманській, Кримській, Тихоріцькій, дівоча гімназія у станиці
Кавказькій, реальна школа в м. Анапі, сільськогосподарська школа І розряду – у станиці Прохладна.
Автори матеріалів про Кубань неодноразово констатували слабкість українського руху в їхньому краї, називали його причини (інертність
місцевої інтелігенції) та закликали до національної роботи. Такі мотиви
звучать у публіцистичній статті “Лист з Кубані”16: автор зауважує байдужість місцевої інтелігенції до української справи. Її він вважає непростимою на тлі тих сприятливих умов, які склалися на Кубані для
поширення національної свідомості. Публіцист констатував збереженість
серед жителів, які не служили у війську, гарної української мови; у тій мові
можна було знайти чимало й забутих слів, які не вживалися навіть у самій
Україні. На Кубані добре, або навіть краще, ніж де, на той час збереглися
й українські звичаї та обрядовість: у весіллях, народних святах, пісенному
фольклорі. Автор зазначав, що новорічні свята на Кубані супроводжувалися неповторною поетикою українських колядок, щедрівок, святкових
віншувань, а на родинних та громадських заходах звучали українські
пісні. Зазначені факти свідчили про меншу зрусифікованість тамтешнього
населення, збереженість ним української ментальності, яку треба було
__________________________________________________________________

П. Капельгородський, Учительський з’їзд в с. Армавірі кубанської області...
По Украіні. З Кубані, Рада 235 (1907, 18 жовт.) 3.
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Лист з Кубані, Рада 30 (1908, 6 лют.) 3.
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розвивати національною роботою. Автор “Листа з Кубані” закликав об’єднати зусилля усієї національно-свідомої інтелігенції краю, аби розпочати
українізацію як школи, так і всього суспільного життя на Кубані. Його тішили конкретні ініціативи щодо відродження українства, які звучали на
різних громадських заходах. Так, відомий педагог Кубані Б. Городецький
на з’їзді Товариства народних університетів у Катеринодарі виступив із
пропозицією запровадити навчання в українських селах та станицях Кубані
рідною мовою. Його ініціативу підтримали й інші педагоги. Такі факти
свідчили про повільне національне пробудження українства Кубані. Доказом стало і відкриття у 1906 р. в Катеринодарі товариства “Просвіта”.
“Рада” широко інформувала своїх читачів про його діяльність та проблеми.
З газети стає відомо про перші загальні термінові збори товариства,
що відбулися в Катеринодарі на початку 1907 р. за участю 50 членів17. У
статті подавалася їх програма. З неї довідуємося про комісії, що діяли у
складі катеринодарської “Просвіти” на початку її діяльності: комісія для
поширення друкованої продукції; комісія для організації вечірок, літературно-музичних вечорів, рефератів. В інформаційному “Листі з Кубані”,
що друкувався в “Раді”, автор повідомляв причину скликання тих негайних зборів: недовіру окремих членів товариства до його ради. На зборах
звучало багато критики на адресу ради товариства, зауважувалась її бездіяльність, прозвучав висновок, що за 4 місяці свого існування “Просвіта” зробила дуже мало, про що свідчили конкретні факти. Найгостріші
дискусії на зборах викликало обговорення питання про український
кіоск, відкритий у Катеринодарі для реалізації українських книжок. Звучали пропозиції продавати в ньому лише українську літературу. Учасники
зборів вважали, що така пропозиція сприятиме українському книговидавництву, тому що зросте попит на українські книги. Але збори прийняли компромісну резолюцію: “Віддаючи перевагу книжкам на
українській мові, – т[оварист]во допускає і російські, аби тільки вони відповідали розвиткові на широко-демократичних началах української національної культури і самосвідомости”18.
“Рада” умістила кілька матеріалів і про сприйняття “Просвіти” місцевим людом, перші розчарування заходами товариства. Автори розповідали як із його заснуванням на його вечірки в Катеринодарі потяглися
тисячі охочих українців, аби почути рідне слово, “голос відродження України”, але згодом люди стали охолоджуватися до просвітянських заходів,
__________________________________________________________________
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[М. Стрішінський,] Лист з Кубані, Рада 15 (1907, 19 січн.) 3.
Ibid.
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бо не почули на них сподіваного, зіткнулися з їхньою неорганізованістю,
або хаотичністю. На нашу думку, такі факти свідчили про слабкість українських громадських сил, що було проблемою не лише для Кубані, а й
для всієї України. Згодом у катеринодарської “Просвіти” з’являються інші
перешкоди, адміністративні: товариству заборонили читати лекції з історії України, проти нього розпочала наступ газетна пропаганда.
У статті розкривається розуміння окремими її членами значення та
завдань “Просвіти”. Вони трактували її як українське товариство, що мало
відроджувати українську мову та націю на Кубані, поширювати національну свідомість у краї через просвітницьку роботу, розповсюдження
українських друкованих видань, самоосвіту і т. д. У перших публікаціях
про Катеринодарську “Просвіту” звучало чимало критичних зауважень
щодо її діяльності в цілому та її ради зокрема. Навіть звучали пропозиції
щодо її переобрання. Але автор статті пояснював цю ситуацію цілком
зрозумілими причинами: “Винні тут ті обставини, серед яких працює
“Просвіта”. Правда, діло куди б краще стояло коли б самі члени як “Просвіти”, так і ради більше працювали, знали українську мову і совісно
справляли свої національні обов’язки. А то що ж гарного може бути, коли
більша частина товариства не знає а ні словечка по українському, а деякі члени ледве не вороже ставляться до нього”19.
На початковому етапі діяльності критикував кубанську “Просвіту”
й ініціатор її створення Степан Ерастов. Занепокоєння він висловив у статті
“Кубанське Просвітне Товариство”, підписаній Кубанцем20. С. Ерастов зауважив невдалий склад першої ради “Просвіти”, членство у ній випадкових людей, які не розуміли значення новозаснованого товариства. Ці
перші невдачі викликали в С. Ерастова навіть думки про нездатність чорноморців до громадської організації. Він був збентежений невдалими заходами товариства, зокрема організацією “Українського ярмарку”, який
закінчився провалом, звертав увагу й на інтриги проти “Просвіти” катеринодарської газети “Нова зоря”.
Цінною фактичною інформацією пересипані й повідомлення про Катеринодарську “Просвіту”, які друкувалися в рубриці “Ради” “З життя “Просвіт”. Так, С. Ерастов21 розповідав про поширення “Просвіти” на Кубані,
розгалудження її філій у містах, станицях, хуторах. За його даними, на
липень 1907 р. відкрилося 15 таких філій “Просвіти”: у Темрюці, Майкопі,
__________________________________________________________________
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станицях: Платнирівській, Каневській, Сіверській, Пензенській, Усть-Лабенській, Уманській, Кущівській, Тихоріцькій, Ново-Титарівській, Пашковській, Лабинській, на хуторах Романівськім та Зубова Балка.
Проте життя Катеринодарської “Просвіти” виявилося нетривалим,
бо вже на початку жовтня у “Раді”22 з’явилося повідомлення про її закриття
генерал-губернатором з причини, традиційної на той час. За словами чиновника, 4 філії “Просвіти” (Уманська, Кущівська, Усть-Лабинська та Тихоріцька) займалися антиурядовою агітацією. У зв’язку з цим “Просвіту”
закрили на увесь період дії воєнного стану на Кубані. С. Ерастов назвав
цей адміністративний захід великим ударом для розпочатої справи, тому
що на тому етапі праця “Просвіти” лише стала організовуватись. Товариство оговталось від перших невдалих місяців своєї діяльності, відсіяло
випадкових людей, знайшло інтелігентних та відданих громадських діячів, склало потужні плани: організувати в Катеринодарі недільну школу
з лекціями з українознавства, так званий український народний університет, написати буквар і почати складати хрестоматію, заснували щоденну газету з українським відділом, поширювати українську літературу
на Кубані, організовувати народні вечірки23. Підтвердження про закриття
Катеринодарської “Просвіти” знаходимо ще в одному повідомленні з рубрики “З життя Просвіт”. У ньому додавалося, що разом із “Просвітою”
23 вересня в Катеринодарі був закритий і український кіоск. Повідомлялися і подальші наміри просвітян: почекати прибуття на Кубань місцевого
начальства, до якого звернутися із проханням зняти заборону на “Просвіту”. У разі відмови члени товариства мали намір увійти цілим своїм
складом у Катеринодарське “Товариство вишуканих мистецтв”, яке мало
українську секцію із широкою просвітньою програмою.
Іншою важливою темою, яка неодноразово порушувалась у “Раді”
різними авторами, була участь кубанців у виборчій кампанії 1907 р. до ІІ
Державної думи. Крім фактичної інформації про хід виборів в окремих
станицях, у статтях зустрічаються й цінні статистичні дані про кількість
населення на Кубані в цілому та за станами, про виборчі права кубанців,
безправність “іногородніх”, вимальовується соціальна картина Кубані початку ХХ ст. Так, у статті “Виборче право “іногородніх” на Кубанщині”24
презентована статистика кількості населення в чорноморському краї:
воно становило 2. 200 000 мешканців, серед яких 990. 000 були козаками,
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1. 210 000 належали до невійськового стану. Остання категорія складалася
з корінних мешканців – горців, вірменів, що мешкали переважно в містах,
та селян-землевласників. 960. 000 мешканців Кубані становив безправний
стан, так звані “іногородні”. До нього належали люди, що переселилися
на Кубань з інших місцевостей, у т. ч. й з України. Його П. Капельгородський характеризував так: “Це – зовсім особливий нечуваний в середніх
губерніях клас людей. Більшість їх – селяне хлібороби, переважно українці, що прибули на Кубань за шматком хліба, по станицях та по селах
покупили собі хати, а де можно, то й селитьби і живуть в Кубанщині по
10–20 років, годуючись з хліборобської праці. Землі у козаків та поміщиків багато, найманих робітників мало, і спролетарізовані вкраїнці іногородні звикли до свого становища, – хоч і тяжко їм безправними бути,
проте заробіток є”25. Стан “іногородніх” був безправним і в економічному, і в громадському житті, оскільки люди залишалися приписаними
до громад в Україні. Їхню безправність підтвердило й сенатське пояснення щодо виборів, яке фактично позбавляло цю частину українців виборчого права та сформувало таку безвихідну ситуацію: представникам
“іногородніх” не дозволялося брати участь у виборах на Кубані через те,
що вони були приписані до громад в Україні, а в Україні не дозволялося,
бо вони мали домогосподарства на Кубані.
Автори матеріалів про Кубань зауважували й ще одну соціальну несправедливість, що проявилася у ході виборів до ІІ Державної Думи. Так,
наприклад, козаки Кубані обирали 45 виборців та посилали до Думи 3
посли, усі інші категорії невійськового стану (міщани, робітники, поміщики, Чорноморська губ.) вибирали 56 виборців і теж посилали 3 посли.
З рубрики “Ради” “До виборів по Україні” стає відомо й про результати виборчої кампанії на Кубані, яка продемонструвала високий рівень активності кубанців, їхнє відповідальне ставлення до свого вибору
та ліберально-демократичні настрої виборців. Так, козаки обрали послами в ІІ Державну Думу гідних людей: Ф. Щербину – відомого вченого
і статиста, доктора П. Кудрявцева (лівого кадета) та військового Бардажа.
Некозача курія також обрала послів лівих партійних орієнтацій: письменника Геруса (соціал-демократа), адвоката Ширського (соціал-революціонера) та соціал-демократа Митрова.
Суспільний резонанс мали і радикальні накази кубанців своїм депутатам: у них прозвучали протести проти чорноморського губернатора,
__________________________________________________________________
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який допустив голод політичних в’язнів, вимоги відмінити смертну кару
та зупинити мордування у в’язницях. Кубанці телеграмами привітали й депутатів І Державної Думи, які підписали революційну Виборзьку відозву.
П. Капельгородський присвятив окрему статтю виборам у кубанських селах26. Він констатував революційний настрій кубанських селян,
які у ході виборчої агітації ігнорували чорносотенних пропагандистів, та
вимагали від Думи землі та волі, тому й обрали депутатів лівих поглядів.
Селяни проявили високу активність: писали накази своїм послам, в окремих пропонували навіть змінити суспільний лад у цілому. Автор цитував наказ 145-ти селян-землевласників Лабінського відділу своєму послу.
У ньому виборці формулювали основні причини розгону І Державної
Думи, зауважували свавілля чиновників, констатували тяжкі умови селянського життя. Відчувається, що великі надії вони покладали на нову
Державну Думу, вірили в її справедливу законотворчість та спроможність
реформувати суспільство. П. Капельгородський відмічав, що зазначений
наказ був демонстрацією настроїв більшості кубанських селян.
У статті цитувався і дуже промовистий наказ послам ІІ Державної
Думи від “іногородніх” с. Успенського, написаний українською мовою.
У ньому безправні українці, що опинилися на чужій землі, просили звернути увагу й на їхні проблеми, захистити їх від безправ’я. Вони змальовували свою гірку долю, безправність у чужому краю, що проявилася у
житті без власних громад, шкіл, церков, лікарень. Українці просили посла
від Кубані звернутися до Державної Думи з проханням розглянути найболісніші проблеми 900-тисячного безправного люду.
З матеріалів “Ради” довідуємося і про соціальну напруженість на Кубані, про перші спалахи аграрних виступів27, які відбулися у кількох станицях Кубанського краю – Безскорбній, Попутній, Одродній та с. Успенка.
Їх спричинили весняна засуха та непоступливість земельних власників, які
не погоджувалися здати власні угіддя ні в оренду, ні переглянути ціни орендної плати. Це викликало суспільний протест “іногородніх”: вони почали
самостійно займати сіножаті та заготовляти сіно. Для врегулювання конфлікту до станиць приїздило кубанське начальство та вимагало видати ініціаторів. Для придушення виступів були введені і козачі війська, але селяни
були рішучими і не видали жодного свого побратима.
Неспокійно було і в м. Армавірі. Там селяни вимагали від земельних
власників землі в оренду, проводились постійні з’їзди, страйки, зафіксовані
__________________________________________________________________
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П. Капельгородський, Вибори по Кубанських селах, Рада 29 (1907, 4 лют.) 3.
По Украіні. З Кубані, Рада 143 (1907, 24 черв.) 3.
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й випадки самовільного захоплення земель. Ці події призвели до силових
дій з боку місцевої влади. У місті були проведені обшуки та вислані 32
особи (вчителі, адвокати, лікарі)28. Тотальні обшуки та арешти пройшли
й у Катеринодарі29. Для наведення порядку в місто було введено військо,
яке й проводило арешти та заспокоювало бунтарів30. “Рада” констатувала
й зростання терористичних випадків на Кубані: були зафіксовані факти
вбивств козаків та “іногородніх” у станиці Тихоріцькій, в Армавірі був
вбитий отаман відділу полковник Кравченко, здійснений замах на начальника тюрми, вбитий власник готелю “Черниговское подворье” Строганов,
що належав до чорносотенного “Союза русского народа”31, арештований
В. Потапенко – редактор газети “Заря” в Катеринодарі та ін.32
З “Ради” стає відомо і про заходи із врегулювання суспільних проблем на Кубані. Зокрема, з кінця 1907 р. велися розмови про запровадження у краї земства та намір скасувати поділ населення на козаків та
“іногородніх”, який породжував складні проблеми та суспільні конфлікти. Ініціатори планували обговорити цю пропозицію із кубанськими
козаками на з’їзді в Катеринодарі за участю представників семи відділів
області. На з’їзд покладалося завдання провести необхідні підготовчі заходи щодо запровадження земської організації управління.
Цю ж важливу тему ґрунтовно висвітлив і П. Капельгородський у
статті “Земство й иногородні на Кубанщині”33, що друкувалась у 4-х числах “Ради” за 1908 р. Вона пересипана історичними фактами, зокрема,
автор констатував зміну адміністративно-військової організації кубанців,
ліквідацію її колишніх козацьких вольностей через призначення на Кубань
начальників з інших країв. Вони не розуміли настроїв та інтересів місцевого населення. Тому козаки зажадали запровадити на Кубані земство. Це
бажання прозвучало на численних передвиборчих та виборчих зібраннях,
було заявлено і в наказах депутатам. Організацію земства на Кубані обговорили й інші громадські зібрання та з’їзди на Кубані. Так, у кінці жовтня
1907 р. у Катеринодарі відбувся з’їзд відомих громадсько-культурних діячів, представників міського самоуправління, земельних власників. На
ньому основним питанням було питання про статус “іногородніх”, які
__________________________________________________________________
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становили клас сільськогосподарських наймитів та дрібних орендаторів.
Катеринодарський з’їзд ухвалив рішення: заснувати загальне кубанське
земство. Механізм його створення та практичної реалізації мали виробити дві ради: військова та “іногородніх”.
Гарячі дебати навколо створення земства велися і на з’їзді, що відбувся 20–21 лютого 1908 р. в м. Армавірі. У ньому взяло участь 200 делегатів: отаманів станиць, волосних старшин, вчителів, лікарів, землевласників. П. Капельгородський детально змалював суперечливу атмосферу, що
панувала на з’їзді: дух недовіри до земства з боку козаків, які не хотіли
об’єднуватись з “іногородніми” та пропонували зберегти старе козацьке
самоуправління. На з’їзді виступив посол Державної Думи від Кубані
Кудрявцев, переконуючи присутніх у необхідності заведення земства, яке
називав альтернативою порядкам, існуючим на Кубані. Далі обговорювалося питання про характер того земства: воно мало бути окремим козачим, чи загально кубанським, яке б об’єднало як козаків, так і
невійськовий стан. Останній варіант викликав бурхливу реакцію у військових: вони не бажали загально козачого земства, бо були вороже налаштовані до “іногородніх”, яких називали мандрівниками, приблудами,
що шукали собі кращого життя.
На з’їзді обговорювалося й питання про “іногородніх”. Козаки-чиновники, ліберально налаштовані до цієї соціальної верстви кубанського
суспільства, нагадали шляхи її формування на Кубані, роль в освоєнні
кубанських степів та несправедливу соціальну безправність, що випала
на долю цієї численної верстви їхнього населення. Прозвучали пропозиції
ліквідувати цю нерівність запровадженням земської організації управління, яка мала об’єднати усі групи населення краю спільними інтересами та працею. Помітне враження на з’їзді справив виступ депутата
ІІ Державної Думи від Кубані селянина Сахна. Автор статті П. Капельгородський був учасником зазначеного з’їзду і відзначив таку важливу
деталь, яку він чітко помітив: з’їзд навчив представників сіл та станиць
слухати одне одного та висловлювати власні позиції.
Знаходимо у “Раді” відомості й про представників інших соціальних
верств кубанського суспільства. Так, П. Капельгородський розповів про
зміну ставлення на Кубані до старшин, яке було зареєстровано у різних станицях краю. Старшиною на Кубані називали виборного начальника волості. Але у ході виконання своїх службових обов’язків ці начальники
дискредитували себе хабарництвом, несправедливістю, які терпілися лише
до певного часу. Після суспільного пробудження 1905 р., яке торкнулося і
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селян, бо вони стали передплачувати газети, читати книжки, брати активну
участь у виборчій кампанії, писати накази депутатам, вони не бажали
більше терпіти свавілля місцевого начальства та часто виганяли старшин
із насиджених місць, або чинили над ними розправи, які також були формою суспільного протесту проти несправедливості та свавілля.
П. Капельгородський зазначав ще одну помітну проблему, яка існувала на Кубані, – це високий рівень злочинності в краї (стаття “Народній самосуд”)34. Її причиною публіцист називав низький життєвий рівень
населення та проживання на Кубані випадкових людей з невідомою біографією. Поширеними явищами на Кубані були пограбування, розбої, конокрадство. Вони набули таких розмірів, що начальство не справлялось із
злочинцями, не могло викорінити не лише діяльність окремих злочинців,
а й цілих ватаг. Тоді на захист своїх майнових прав піднімалися місцеві
мешканці, виливаючи гнів та помсту в самосуди, які, як правило, закінчувалися страшними людськими побоїщами та численними жертвами. Цю
ж проблему П. Капельгородський порушує і в нарисі “Самосуди на Кубані”35, розповідає про жахливий самосуд над злодіями у м. Армавір за
участю як місцевих жителів, так і офіційних солдат та козаків. Автор зазначив факти самосудів у станицях Кавказькій, Ніколаєвській, Урупській,
Каневській, Кущовській, Ладожській, Кримській, Лабінській, Родніковській, Костянтиновській та с. Успенці. Усі вони мали майже однаковий
сценарій та перетворювались на неконтрольовані побоїща.
У нарисі “Як у нас “кредіт” заведено”36 П. Капельгородський також
порушує соціальні проблеми, констатує погіршення умов життя на кубанських вольностях, зростання малоземелля та єврейського лихварства.
Для подолання останньої проблеми кубанці спробували заснувати товариство з дрібного кредитування, якому чинили опір місцеві лихварі.
У “Листах з Кавказу”37 П. Капельгородський колоритно описав
свою подорож на південь Кавказу залізницею, враження від курортів Мінеральних вод, П’ятигорська, Єсентуків, Кисловодська. У третій частині
нарису автор у розповіді про повернення на Кубань зазначає інертність
місцевої української громади, передає враження від засідання ради Катеринодарської “Просвіти”, на якому він був присутнім.
__________________________________________________________________
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В окремих інформаційних замітках “Ради” зустрічаємо інформацію
й про національне життя на Кубані. Так, незважаючи на офіційне закриття
“Просвіти” у кінці 1907 р. українці продовжували громадську діяльність:
на початку 1908 р. організовували вечір, присвячений письменниці Марко
Вовчок, відкрили лекції з історії української літератури для вчителів шкіл
(викладач – Я. Жарко), з історії України (викладач – Н. Скотинський), запрошували й Г. Доброскока читати лекції з історії України. У рубриці “По
Україні” (№ 66) розповідалося про відзначення на Кубані 26 лютого 1908 р.
Шевченкових роковин. Тоді на хуторі Романовському відбувся “Український музикально-вокальний вечір”, у програму якого увійшли читання
реферату про Т. Шевченка, хорові пісні, театральні постановки. Широко
інформувалося й про національні заходи (№ 283, с. 3).
У допису з Катеринодара В. Чепелянський розповідав про діяльність
українського кіоску38, який відкрився влітку 1908 р. та згодом набув популярності. Автор констатував кількість проданих книг, відзначав ті, що користувалися найбільшим попитом у читачів, висловлював побажання, щоб
у кіоск надходили нові книжки та газети. Він сподівався на успіх кіоску,
оскільки на Кубані не було інших книгарень з українськими книжками, висловлював побажання, щоб передавали й драматичні та прозові твори. Згодом з’явилася інформація про закриття кіоску (№ 203) та називалися його
причини: обшук у Г. Доброскока, у ході якого були вилучені зброя та книги.
У 1907–1908 рр. “Рада” активно рекламувала й брошуру П. Капельгородського “Українці на Кубані”39, що була видана Київською “Просвітою” у 1907 р. Про неї з’явився матеріал і в рубриці “Бібліографія”.
Рецензент назвав книгу першою “спробою дати самостійну розвідку про
окрему країну нашої України”. Він знайомив читачів зі змістом видання,
звернув увагу на особливості у висвітленні автором окремих сюжетів.
У “Раді” друкувалися й художні твори, присвячені Кубані. Зокрема,
виявлено оповідання П. Капельгородського “Милостивий маніфест”, написане автором у с. Успенське. В основі сюжету – розповідь про трагічну
долю селян-переселенців з України, які довірилися царському маніфесту
1868 р. та перебралися на Кубань з надією знайти заможніше життя, але
зустріли там безправ’я та наругу над людськими правами. Вустами героя
автор розповідає про соціальну несправедливість, безземелля, відписки
__________________________________________________________________

Дописи. [В. Чепелянський] Катеринодар, Рада 188 (1908, 17 серп.) 4.
[Г. Квасницький,] Українці на Кубані. Написав П. Капельгородський. З картою Кубанщини. Видання Товариства “Просвітаˮ у Київі, 1907. № 10. Стор. 35 + карта. Ціна 5
коп., Рада 228 (1907, 10 жовт.) 3.
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начальства, на які наштовхнулись переселенці в чужому краї. Чоловік із
Полтавщини, що повернувся із царської армії калікою, повірив у царський
маніфест, який поманив малоземельну родину обіцянкою безкоштовно
дати землю на Кавказі. Герой назвав маніфест “милостивим”, покинув рідний край та з великою родиною помандрував у пошуках щастя, але на
чужій землі так і не дочекався обіцяного, відійшовши у вічність у злиднях
та зневірі. А своєму синові залишив заповіт: “Коли вийде, синку, новий
милостивий маніфест, вірь йому, але не покладайся на нього, бо кожний
милостивий маніфест можно виконати дуже немилостиво. Самими маніфестами не можно сліз людських висушити, не можно відразу зрушити
старе життя на новий шлях. Кинь у болото каменюку, – може багно й розбризкаєш, але за кілька ступнів навкруги все лишиться так саме, як і було”.
П. Капельгородський написав у с. Успенському та надрукував у
“Раді” й вірш “У досвіта” про прагнення українців до вільного життя та
свободи. Ще один його ліричний вірш “Уночі” розповідав про Кубань та
її багату природу.
Постійний зв’язок із “Радою” Кубань підтримувала і листами до
редакції, що надсилалися від цілих груп громадян – учнів, учителів, Катеринодарської “Просвіти”, навчальних закладів. Так, вже у 1906 р. учні
Кубанської учительської семінарії підтримали ідею національної школи
для українців та ініціативу київських студентів вимагати заснування українських кафедр у Київському університеті св. Володимира. Лист з підтримкою містив 53 підписи. Ініціативу київських студентів підтримала
і рада Кубанського просвітнього товариства, вона виступала за українізацію усіх ланок освіти в України, вважаючи її історичною справедливістю. 64 підписи на підтримку ідеї націоналізації української школи
надіслали у редакцію “Ради” й учні міського училища в Катеринодарі, 50
підписів – музично-драматична секція та хор Кубанського просвітного
товариства. Останні у своєму листі патетично заявляли: “Тепер ми бачимо, що спадає темрява з очей нашого пригнобленного люду; бачимо,
що займається красна зоря просвіти над рідною землею; тепер ми віримо,
що “ще не вмерла Україна”40.
У розділах хроніки “Ради” – “По Україні”, “Економічне життя України” подавалася й інформація про новозасновані товариства, з’їзди, врожайність тих чи інших сільськогосподарських культур, експорт певних
товарів, відкриття нових родовищ корисних копалин тощо. Так, саме у
__________________________________________________________________

Листи до редакції, Рада 91 (1906, 30 груд.) 3. – Підп.: Учні городського училища в Катеринодарі; Музично-драматична секція і хор Кубанського Просвітного Товариства.
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зазначених рубриках знаходимо дані про відкриття у Новоросійську товариства взаємного кредиту та його перші установчі збори, заснування у
Катеринодарі товариства для вивчення Кубані, яке очолив В. Скидан, зазначалися й перші реферати, прочитані в ньому.
Повідомлялися й цікаві економічні новини, наприклад, про відкриття у 1907–1908 рр. родовищ нафти у Майкопському районі, про її високу якість, яка не поступалася бакинській нафті, про закупівлю окремих
родовищ іноземними інвесторами, про відкриття родовищ нафти і в станиці Калузькій та її використання у місцевому споживанні. Констатувалися і низький урожай соняшника у 1908 р., скорочення експорту
кубанської макухи через махінації місцевих експортерів, які додавали до
макухи домішки. Саме через це основний покупець макухи Данія відмовилася купувати її з Кубані. Стає відомо і про зародження консервної галузі на Кубані, якість її першої продукції та зростання попиту на неї. За
інформацією “Ради” довідуємось і про закладення на Кубані галузі виноградарства. З цією метою були налагоджені зв’язки з Кримом та закуплені там саджанці кращих сортів винограду.
У замітках хроніки “Ради” повідомлялося і про відкриття акушерських курсів у Катеринодарі, про вихід у жовтні 1908 р. в Катеринодарі газети “Торгово-промышленный справочник”. Часто зустрічалася й інформація про інфекційні захворювання на Кубані, серед яких найпоширенішими
були висипний тиф та холера. Неодноразово подавалася інформація про
кількість хворих та померлих щомісячно. З окремих заміток стає відомо і
про кількість арештів на Кубані. Наприклад, у замітці “Арешти в Катеринодарі” інформувалося, що за 2 місяці у Катеринодарі було арештовано
103 особи, серед яких переважали соціал-демократи та анархісти-комуністи. Також стає відомо і про арешт екс-депутата Державної Думи
І. Ширського за його належність до РСДРП.
Таким чином, українська газета “Рада” протягом 1906–1908 рр.
умістила чимало різноманітних матеріалів про Кубань. Вони свідчать про
взаємний інтерес України та Кубані: кубанським краєм цікавилися читачі
“Ради”, Кубань же підтримувала зв’язок з Україною постійними матеріалами, які друкувалися в “Раді” і розповідали про тамтешнє життя, суспільні настрої, соціальні проблеми, бажання реформувати освіту, національно просвітити українство Кубані, дати йому можливість навчатись в
українській школі, читати українські книжки та газети, засновувати національні організації та товариства. Виявлені матеріали свідчать, що процес
національного відродження, який помітно розгорнувся в Наддніпрянській
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Україні після 1905 р., паралельно охопив і українську Кубань, адже й там
на багатолюдних з’їздах педагоги заявили про бажання українізувати
школи в українських селах та станицях, розширити мережу навчальних
закладів, підняти загальний рівень освіти. У Катеринодарі була заснована
Кубанська “Просвіта”, на різних рівнях активно обговорювалося питання
надання соціальної рівноправності станові так званих “іногородніх”,
серед якого переважали українці.
У матеріалах “Ради” українська Кубань початку ХХ ст. вимальовується такою, що ще добре зберегла національну самобутність: у побуті,
забудові дворового господарства, вулиць, городництві та садівництві, а
також у використанні мовного, пісенно-фольклорного та звичаєвого колориту. Тому автори вважали, що на Кубані на початку ХХ ст. склалися
навіть сприятливіші умови для відродження національної свідомості, ніж
в Україні, яка виявилася більше русифікованою. Але фактом залишався
низький рівень національної свідомості серед інтелігенції краю, яка в
силу об’єктивних обставин виявилася більш русифікованою, ніж селянство. Тому автори закликали до національної самоосвіти та виховання в
першу чергу учителів-українців.
За матеріалами “Ради” можна зробити висновок і про суспільну активність на Кубані, прогресивні настрої населення. Їх у першу чергу продемонстрували результати кубанських виборів до ІІ Державної Думи та
ті сміливі накази, які були сформульовані представниками різних соціальних груп кубанського суспільства їхнім обранцям. У них звучали вимоги добиватися для кубанців справедливого суспільного ладу, землі та
волі, соціальної рівності, доступної освіти тощо. В одному зі звернень
прозвучали й привітання кубанських селян депутатам І Державної Думи,
які підписали революційну Виборзьку відозву. А серед послів, обраних
кубанцями до Державної Думи, були лише представники лівих поглядів.
Зазначені факти свідчать про високий рівень політичної думки та суспільну активність кубанців. Її демонстрували численні з’їзди та зібрання,
що проходили у найбільших містах Кубані, спроби долучитися до прогресивних загальноросійських організацій, які стояли на засадах демократичних свобод, народовладдя та парламентаризму.
Про свободолюбність та незалежність кубанців свідчить і їхній
спротив сваволі будь-якого начальства. Так, вони вигнали зі своїх станиць
старшин, які дискредитували себе несправедливістю та хабарництвом,
не виконуючи прямих обов’язків, самовільно викорінюють злочинство
та конокрадство, шукають винних та жорстоко карають їх.
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Отже, газета “Рада” у своїх різножанрових матеріалах відобразила
різні грані Кубані початку ХХ ст.: її соціальне та економічне життя, суспільні настрої та вимоги, найгостріші краєві проблеми. Чималий пласт
інформації вона дає і про українську Кубань, її найболісніші проблеми,
заходи із пробудження національної свідомості, суспільні настрої українців Кубані тощо. Протягом усіх оглянутих років “Рада” подала майже
однакову кількість матеріалів, але з кожним роком вони урізноманітнюються, відчувається інтерес газети до національного життя українців Кубані, яке набувало нових форм, проявів та людських облич. Жодне нове
суспільне явище у краї не проходило поза увагою українських публіцистів: вони про нього інформували читачів, ділилися успіхами та невдачами, прогнозували та передбачали його перспективи. Тому що основним
завданням української щоденної газети було поширювати ідеї національного руху, охопити якнайбільше його проявів та фактів, які свідчили, що
процес національного відродження серед українців пішов своїми закономірними шляхами і його вже не могли зупинити ніякі перешкоди.
Бібліографія матеріалів про Кубань на сторінках газети “Рада”
(1906–1908 роки)41
Публіцистика
1. П. Капельгородський, Заходи коло шкільної справи на Кубані, 2 (1906, 16
верес.) 2–3.
2. П. Капельгородський, Моя відповідь дідові Михайлові, 37 (1906, 27 жовт.) 1.
3. П. Капельгородський, Милостивий маніфест, 45 (1906, 5 лист.) 2–3.
4. П. Капельгородський, “Союз русскаго народа” в Кубанщині, 47 (1906, 8 лист.) 3.
5. П. Капельгородський, Виборче право “іногородніх” на Кубанщині, 66 (1906,
30 лист.) 1.
6. П. Капельгородський, Маленький фельєтон. Як вишукано “крамолу” над Терном, 86 (1906, 23 груд.) 2.
7. [М. Стрішінський,] Лист з Кубані, 15 (1907, 19 січн.) 3. – Підп.: Н. С.
8. П. Капельгородський, Вибори по Кубанських селах, 29 (1907, 4 лют.) 3.
9. П. Капельгородський, Народній самосуд, 106 (1907, 9 травн.) 3.
10. П. Капельгородський, Національно-шкільна справа з погляду шкільних доглядачів, 124 (1907, 31 травн.) 1.
11. П. Капельгородський, Національний рух і початкова школа, 136 (1907, 16
черв.) 1.
__________________________________________________________________

У бібліографії у квадратних дужках подаються прізвища авторів, встановлені автором
статті за редакційним примірником газети “Рада”. Покажчик подано за предметно-хронологічним принципом.
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12. П. Капельгородський, З записної книжки учителя початковоі школи, 135
(1907, 15 черв.) 2–3; 137 (1907, 17 черв.) 2–3.
13. Капельгородський П. Національний рух і початкова школа, 136 (1907, 16
черв.) 1.
14. “Просвіта” на Кубані, 141 (1907, 22 черв.) 3. – Підп.: Козак.
15. Капельгородський П. Самосуди на Кубані, 208 (1907, 14 верес.) 3.
16. [В. Щербаківський,] В справах народньої освіти на Кубані, 225 (1907, 6 жовт.)
3. – Підп.: Щ.
17. П. Капельгородський, Учительський з’їзд в с. Армавірі кубанської області,
238 (1907, 21 жовт.) 2–3.
18. М. Стрішінський, Лист з Кубанщини, 12 (1908, 15 січн.) 3.
19. Лист з Кубані, 30 (1908, 6 лют.) 3. – Підп.: Хв. П.
20. П. Капельгородський, Сільсько-господарські забавки в кубанських початкових школах, 31 (1908, 7 лют.) 3.
21. П. Капельгородський, Як у нас “кредіт” заведено, 57 (1908, 8 бер.) 2–3.
22. П. Капельгородський, Земство й иногородні на Кубанщині, 65 (1908, 18 бер.)
1; 66 (1908, 19 бер.) 1; 67 (1908, 20 бер.) 1; 68 (1908, 21 бер.) 1.
23. П. Капельгородський, Секрет багацтва, або ж математичне хліборобство,
117 (1908, 21 трав.) 3.
24. П. Капельгородський, Листи з Кавказу, 159 (1908, 11 лип.) 2–3; 161 (1908,
13 лип.) 2–3; 165 (1908, 19 лип.) 2.
25. П. Капельгородський, Учительські курси в Анапі, 179 (1908, 5 серп.) 3.
26. П. Капельгородський, Як я учився в початковій школі, 226 (1908, 4 жовт.) 2–3.
27. П. Капельгородський, Національне питання на з’їздах учителів Лабінського
одділу, 253 (1908, 5 лист.) 1.
Художня література
28. П. Капельгородський, Милостивий маніфест, 45 (1906, 5 лист.) 2–3.
29. П. Капельгородський, Голод, 90 (1906, 29 груд.) 2.
30. П. Капельгородський, Весняна повідь, 94 (1907, 21 квіт.) 3.
31. П. Капельгородський, Удосвіта, 180 (1907, 9(22) серп.) 3.
32. О. Капельгородський, Вночі, 183 (1907, 12 серп.) 3.
Хроніка
33. З украінського життя. На Кубані, 10 (1906, 26 верес.) 2–3.
34. До виборів по Україні. [С. Ерастов], Кубанщина, 37 (1907, 14 лют.) 3. – Серед
авторів Ерастов.
35. По Украіні. Наказ кубанських козаків послам Державної Думи, 45 (1907, 23
лют.) 3.
36. По Украіні. Шевченкови роковини на Кубанщині, 66 (1907, 20 бер.) 3.
37. По Украіні. З Кубані, 143 (1907, 24 черв.) 3.
38. По Украіні. З Кубані, 157 (1907, 12 лип.) 3.
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39. По Украіні. З Кубані, 198 (1907, 1 верес.) 2–3.
40. По Украіні. З Кубані, 213 (1907, 21 верес.) 3.
41. По Украіні. З Кубані, 218 (1907, 27 верес.) 2.
42. По Украіні. З Кубані, 225 (1907, 6 жовт.) 2–3.
43. По Украіні. З Кубані, 227 (1907, 9 жовт.) 2–3.
44. По Украіні. З Кубані, 235 (1907, 18 жовт.) 3.
45. По Украіні. З Кубані, 254 (1907, 11 лист.) 3–4.
46. По Украіні. З Кубані, 269 (1907, 30 лист.) 3.
47. По Украіні. З Кубані, 276 (1907, 9 груд.) 2–3.
48. По Украіні. З Кубані, 281 (1907, 15 груд.) 3.
49. По Украіні. З Кубані, 283 (1907, 18 груд.) 3.
50. З Кубані. Заборона, 15 (1908, 18 січ.) 3.
51. З Кубані. З’їзд учителів середніх шкіл, 20 (1908, 24 січ.) 3.
52. З Кубані. Справа про залізничну забастовку, 28 (1908, 2 лют.) 4–5.
53. З Кубані. Пограбування залізничного зборщика, 36 (1908, 13 лют.) 3.
54. По Украіні. З Кубані, 41 (1908, 19 лют.) 2.
55. По Украіні. З Кубані, 54 (1908, 5 бер.) 2.
56. По Украіні. З Кубані. Арешти в Катеринодарі, 66 (1908, 19 бер.) 3.
57. По Украіні. З Кубані, 79 (1908, 4 квіт.) 3.
58. По Украіні. З Кубані, 80 (1908, 5 квіт.) 3.
59. По Украіні. З Кубані, 91 (1908, 20 квіт.) 3.
60. По Украіні. З Кубані, 104 (1908, 6 трав.) 2–3.
61. По Украіні. З Кубані, 113 (1908, 16 трав.) 2–3.
62. По Украіні. З Кубані, 143 (1908, 22 черв.) 2.
63. По Украіні. З Кубані, 157 (1908, 9 лип.) 2–3.
64. По Украіні. З Кубані, 177 (1908, 2 серп.) 2–3.
65. По Украіні. З Кубані, 214 (1908, 19 верес.) 2–3.
66. По Украіні. З Кубані, 231 (1908, 10 жовт.) 2–3.
67. По Украіні. З Кубані, 235 (1908, 15 жовт.) 2–3.
68. По Украіні. З Кубані, 240 (1908, 21 жовт.) 2–3.
69. По Украіні. З Кубані, 243 (1908, 24 жовт.) 3.
70. По Украіні. З Кубані, 248 (1908, 30 жовт.) 3.
71. З Кубані. Гроші в могилі, 252 (1908, 4 лист.) 3.
72. По Украіні. З Кубані, 253 (1908, 5 лист.) 3.
73. По Украіні. З Кубанщини. Душогубство, 254 (1908, 6 лист.) 3.
74. По Украіні. З Кубані. Добра справа, 257 (1908, 9 лист.) 3.
75. По Украіні. З Кубані, 269 (1908, 25 лист.) 2–3.
76. По Украіні. З Кубані, 281 (1908, 10 груд.) 3.
77. З Кубані. Продаж українських газет, 285 (1908, 14 груд.) 4.
78. З Кубані. Зарізано поїздом. Занепад віри, 288 (1908, 18 груд.) 3.
79. З Кубані. Горе письменникові, 290 (1908, 20 груд.) 3.
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Економічне життя України
80. Економичне життя України. [М. Гехтер], Нова залізниця на Кубані, 68 (1908,
21 бер.) 3.
81. Економичне життя України. [М. Гехтер], Кубанська нафта, 86 (1908, 12
квіт.) 2–3.
82. Економичне життя України. [М. Гехтер], Урожай соняшника на Кубані, 189
(1908, 19 серп.) 3.
83. Економичне життя України. [М. Гехтер], Вивоз кубанської макухи, 229 (1908,
8 жовт.) 3.
84. Економичне життя України. [Г. Квасницький], Консервна продукція на Кубані, 240 (1908, 21 жовт.) 3.
85. Економичне життя України. [Г. Гехтер], Нафта на Кубані, 260 (1908, 13
лист.) 3.
86. Економичне життя України. [Г. Квасницький], Виноградарство на Кубані,
282 (1908, 11 груд.) 3.
87. Економичне життя України. [Г. Квасницький]. Нафта на Кубані, 290 (1908,
20 груд.) 3.
З життя “Просвіт”
88. [С. Ерастов], З життя “Просвітˮ, 144 (1907, 26 черв.) 3. – Підп.: Кубанець.
89. [C. Ерастов], З життя “Просвіт”. Кубанська “Просвітаˮ, 168 (1907, 25
лип.) 3. – Підп.: Кубанський.
90. З життя “Просвіт”. Закриття Кубанської “Просвіти”, 222 (1907, 3 жовт.) 3.
Дописи, кореспонденції
91. Дописи. [C. Ерастов], Катеринодар, 23 (1906, 11 жовт.) 4.
92. Дописи. [П. Капельгородський], с. Успенка, 44 (1907, 22 лют.) 4.
93. Дописи. [Ткачов], г. Єйськ, 24 (1908, 29 січ.) 4.
94. Дописи. [П. Капельгородський], г. Армавир, 29 (1908, 5 лют.) 4.
95. Дописи. Катеринівська станиця, 116 (1908, 20 трав.) 4.
96. Дописи. [П. Капельгородський], с. Успенка, 118 (1908, 22 трав.) 4. – Підп.:
Успенець.
97. Дописи. С. Ерастов, Катеринодар, 162 (1908, 15 лип.) 4.
98. Дописи. [С. Ерастов], г. Новоросійськ, 163 (1908, 17 лип.) 4.
99. Дописи. [В. Чепелянський], Катеринодар, 188 (1908, 17 серп.) 4.
100. Дописи. [В. Чепелянський], Катеринодар, 191 (1908, 21 серп.) 4.
101. Дописи. [Є. Квасницький], Катеринодар, 201 (1908, 3 верес.) 4.
102. Дописи. [В. Чепелянський], Катеринодар, 203 (1908, 5 верес.) 4.
103. Дописи. [Є. Квасницький], Новоросійськ, 235 (1908, 15 жовт.) 4.
104. Дописи. [Є. Квасницький], Новоросійськ, 236 (1908, 16 жовт.) 4.
105. Дописи. [Є. Квасницький], Катеринодар, 271 (1908, 27 лист.) 4.
106. Дописи. [Є. Квасницький], Катеринодар, 271 (1908, 27 лист.) 4.
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107. Дописи. [Є. Квасницький], Новотитарівська станиця, 280 (1908, 9 груд.) 4.
108. Листи до редакції, 87 (1906, 24 груд.) 3. – Підп.: Учні Кубанської учительської семінарії.
109. Листи до редакції, 87 (1906, 24 груд.) 3. – Підп.: Рада Кубанського Просвітного Товариства.
110. Листи до редакції, 91 (1906, 30 груд.) 3. – Підп.: Учні городського училища
в Катеринодарі; Музично-драматична секція і хор Кубанського Просвітного
Товариства.
111. Листи до редакції, 28 (1908, 2 лют.) 5–6. – Підп.: Фундатори новочеркаської
“Просвітиˮ З. Ткаченко, З. Барабаш, Н. Циномонов – подяка О. Лотоцькому
та О. Перехрестову за надіслані книжки для “Просвіти”.
112. Лист до редакції, 116 (1908, 20 трав.) 4. – Підп.: З. Барабаш, З. Ткаченко.
Бібліографія
113. Библіографія. [Г. Квасницький], Українці на Кубані. Написав П. Капельгородський. З картою Кубанщини. Видання Товариства “Просвітаˮ у Київі,
1907. № 10. Стор. 35 + карта. Ціна 5 коп., 228 (1907, 10 жовт.) 3. – Підп.: Гак.
114. Библіографія. [Є. Квасницький], Рец. на: Півень О. “Козача рада”. Поема
на українській мові із побиту козаків кубанського війська – Ст. Уманська,
1907. – 42 с., 30 (1908, 6 лют.) 4. – Підп.: Є. Віченко.

Іван Ярмошик
ВІЛЬШАНСЬКА (1617 р.) ТА РОСТАВИЦЬКА (1619 р.) УГОДИ ЯК ЕТАПИ
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
Українське козацтво від часів своєї появи на історичній арені і до сьогодні незмінно залишається важливим і цікавим об’єктом досліджень науковців, як українських, так і зарубіжних авторів (переважно польських
через дотичність цієї проблематики до розвитку та кризи Речі Посполитої
як держави). Починаючи від перших згадок на сторінках “Kroniky Polskiej...”
М. Бєльського, Густинського літопису та інших літературних пам’яток ХVІ–
ХVІІ ст. накопичився значний масив наукових досліджень. Аналіз історіографії з проблем козацтва (хоч і не повний) можна знайти у монографії
В. Щербака1. Козацтво було багатостороннім складним суспільно-політичним явищем і далеко не всі аспекти його історії вивчені належним чином,
подальші вивчення дають можливість поглянути на чимало проблем історії
козацтва під іншим кутом зору. Завданням цієї публікації стане аналіз положень Вільшанської (1617 р.) та Роставицької (1619 р.) угод козаків із урядом Речі Посполитої (в особі королівських комісарів та канцлера й
коронного гетьмана С. Жолкєвського), як таких, що є важливими і до певної
міри показовими віхами у суспільно-політичному розвитку козацтва.
Організаційне становлення українського козацтва як помітної військово-політичної сили не лише в умовах Речі Посполитої, але й для
усього східноєвропейського простору відбулося упродовж ХVІ ст. Хоч
деякі історики висловлюють й інші думки. Зокрема В. Щербак, погоджуючись із думкою М. Грушевського, що становлення козацтва як побутового явища відбулося до другої половини ХVІ ст. піддає сумніву інше
твердження цього ж історика, що становлення козацтва як соціальної верстви відбулося протягом ХVІ ст.2. В. Щербак вказує, що масове зростання
козацьких рядів припадає на першу половину ХVІІ ст.3
Безсумнівним є те, що козацтво пройшло складний шлях еволюції
від степових уходників-промисловців до зорганізованих військових структур. Цей процес відбувався в умовах відсутності української держави при
__________________________________________________________________

В. Щербак, Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV –
середина XVII ст., К. 2000, Передмова [Електронний ресурс]. Режим доступу: litopys
org.ua/coss1/shch01.htm
2
М. Грушевський, Історія України-Русі, т. VII. Козацькі часи – до року 1625, К. 1995, с. 74.
3
В. Щербак, Op. cit.
1
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необхідності захисту власної території від зовнішніх ворогів, у рамках
Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Уже в першій половині XVI ст. українське козацтво заявило, а упродовж 60–70-х років
XVI ст. гучно утвердило себе як потужна мілітарна сила. Процес його становлення не можна розглядати як одномоментний, тим більше як завершений, акт. Як будь-яке інше суспільне явище, козацтво переживало постійну
еволюцію, яка диктувалася зміною політичних, господарських, ідеологічних реалій не лише у Речі Посполитій, але й у Східній Європі загалом.
Уже в XVI ст. Річ Посполита охоче використовувала козаків у своїх
військових акціях на театрі бойових дій із сусідніми державами (Молдавією, Туреччиною, Московщиною). З іншого боку, Річ Посполита зіткнулася із гострим невдоволенням Туреччини та її васала Кримського ханства
з приводу грабіжницьких нападів козаків на їх терени. На цьому фоні логічним виглядає бажання владних структур Речі Посполитої ввести процес
розвитку козацтва, який не можна було ані зупинити, ані проігнорувати, у
законне правове русло. З іншої сторони, це призвело до того, що козацтво
все наполегливіше вимагало свого визнаного місця в суспільстві, своєї ніші
в структурі тогочасної польсько-литовської держави.
Починаючи від 90-х років ХVІ ст. проблеми козацтва все частіше
розглядаються на засіданнях вальних коронних сеймів. Першим таким
серйозним актом, що був присвячений козацькій проблемі і розглядався
на сеймі, слід вважати відому постанову “Porządek ze strony nizowców i
Ukrainy” 1590 року4. На думку М. Грушевського, причиною її прийняття
стали погрози Туреччини на адресу Речі Посполитої з приводу козацьких
нападів на її територію та на Кримське ханство5.
Зміст цієї постанови засвідчує, що вона повністю спрямована
проти несанкціонованих, грабіжницьких походів низовців у землі Кримського ханства і Туреччини. У ній передбачено щонайперше наведення
порядку у козацькому реєстрі, наголошено на відповідальності коронного
гетьмана за дотримання дисципліни серед реєстровців. Особливо детально виписано відповідальність не лише тих козаків, хто ходив у похід
за здобиччю, але й тих, хто сприяв їм у цьому, переховував їх у своїх маєтках, купував у них здобич тощо. Відповідальності підлягали не лише
посполиті селяни, але й князі, шляхтичі, урядники.
Для дотримання постанови сейм призначав із числа осілих шляхтичів
оплачуваних двох дозорців, що мали стежити і не допускати самовільних
__________________________________________________________________

Porządek ze strony nizowców i Ukrainy, Volumina legum. Przedruk zbioru praw, t. II, Petersburg 1859, s. 310–312.
5
М. Грушевський, Op. cit., c. 173.
4
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походів на Крим та інформувати про це Коронного Гетьмана, забезпечувати виклики винуватців до трибуналу.
Цю постанову можна вважати не лише намаганням навести лад
серед низовців, а в першу чергу демонстраційним заспокійливим актом
для Кримського ханства й Туреччини. Наприкінці вона містить пункт, за
яким коронному гетьману дозволяється набрати з числа козаків потрібну
кількість воїнів для потреб “нинішньої” війни. Тобто у постанові чітко
відображені дві тенденції річпосполитського уряду: 1) навести порядок і
дисципліну серед низовців для заспокоєння Туреччини; 2) використати
низових козаків як військову силу у своїх воєнних потребах.
Окрім того у 90-х роках ХVІ ст. з’явилася нова тенденція у відносинах між козацтвом та владою Речі Посполитої – збройні виступи козаків
проти внутрішніх суспільних порядків у державі. Тенденція позначена потужними виступами козацтва під проводом К. Косинського (1591–1593 рр.)
та С. Наливайка (1594–1596 рр.). Такі події не могли пройти без сеймової
реакції. З приводу цих виступів сейм прийняв кілька постанов. Перша з
них у 1593 р “O nizowcach”6 декларувала, що козаки та інші свавільні
люди мають сприйматися як зрадники і вороги Вітчизни без будь-якого
правового захисту. Супроти них можна застосовувати кварцяне військо
та кожен може вільно боронити від них свої маєтності і доми.
Надалі були постанови “O kozakach i ludziach swawolnych” 1596
року7, “O kozakach zaporowskich” 1601 року8, “O kozakach zaporowskich”
1607 року9 та інші.
Кожен із названих правових актів був реакцією уряду Речі Посполитої на певні козацькі мілітарні дії, чи то на повстання Криштофа Косинського й Северина Наливайка, але частіше на морські виправи до Криму й
Туреччини. Такі морські виправи козацтва стали регулярними й відчутно дошкуляли туркам і татарам і призводили до ускладнень стосунків між Річчю
Посполитою і Османською імперією. Інші (зокрема постанова 1601 р., якою
скасовувалися попередні обмеження й обвинувачення козаків постановами
1593 та 1596 рр.) були відплатою козакам за військову допомогу кварцяному війську у бойових діях проти мунтянського воєводи Михайла та за
обіцянку такої ж допомоги у війні проти шведського короля Карла.
Такі складні протиріччя, переплетені у трьох вище зазначених тенденціях, знайшли яскраве відображення у Вільшанській 1617 р. та Роставицькій
__________________________________________________________________
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1619 р. угодах. Згадані домовленості є досить відомими дослідникам історії козацтва, про них є згадки чи не в усіх монографіях з цієї проблематики та підручниках історії України. Однак вони іще не стали предметом
окремого історико-правового аналізу як такі, що віддзеркалюють певний
важливий, на нашу думку, етап суспільно-політичної еволюції українського козацтва, коли вони перестали сприйматися урядовими структурами як звичайні “свавільні люди” (як-то у сеймових постановах 1593,
1596, 1607 років), а стали “панами молодцями війська запорізького,
людьми рицарськими” як вони названі у тексті Роставицької домовленості10. Саме такий розгляд Вільшанської та Роставицької угод стане
метою поданого повідомлення.
Головним джерелом для цього стали тексти угод, опубліковані у виданні “Pisma Stanisława Żołkiewskiego, kanclerza Koronnego i hetmana”11.
Тут же можна віднайти й документи, що засвідчують перебіг досягнення
домовленостей між королівськими комісарами та представниками козацького війська.
Головним діячем переговорного процесу з боку Речі Посполитої
був коронний гетьман та канцлер Станіслав Жолкєвський, саме йому належала головна ініціатива в цих перемовинах. Початок переговорів був
спричинений активними походами козацтва на територію Криму та Туреччини, що призводило до ускладнення відносин з Туреччиною.
Стурбований козацькою сваволею, він разом із королівськими комісарами спрямував коронне військо супроти козаків. Первісним задумом
було завдати козацькому війську поразки і привести його до послуху, продиктувавши свої вимоги. Однак застати козаків зненацька не вдалося,
вони теж продемонстрували свої бойові порядки, через що посланці Речі
Посполитої змушені були вдатися до переговорів.
Коронний гетьман Станіслав Жолкєвський був помітною фігурою
на політичній арені Речі Посполитої на зламі ХVІ–ХVІІ ст. З-поміж інших
військових акцій йому прийшлося вирішувати низку проблем із козацтвом,
у тому числі й придушувати повстання С. Наливайка, відбивати напади
татарських та турецьких військ на землі України, спровокованих козацькими виправами на море, вирішувати релігійні проблеми, пов’язані із відомим приїздом до Києва Єрусалимського патріарха Феофана у 1620 р.
Тож він був добре обізнаний зі становищем козаків, тими процесами, що
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відбувалися в їх середовищі. Він також добре усвідомлював військову
силу й можливості козацтва у той час.
У деяких працях українських істориків його постать вималювана як
ворожа до козацтва та до українського народу, головне з причини придушення ним виступу С. Наливайка. Все ж ми повинні його оцінювати як
військово-політичного діяча (обіймав посади коронного канцлера та коронного гетьмана) Речі Посполитої, який у першу чергу дбав про спокій і
мир у своїй Вітчизні. Його листи та інші документальні матеріали, видрукувані у Львові у 1861 році, є важливим джерелом для вивчення історії України на зламі ХVІ–ХVІІ ст. Із них вимальовується постать поміркованого
обережного діяча, без зайвої ворожості до козаків. Як головний полководець коронної армії, він добре розумів значення козацького війська для оборони Речі Посполитої, хоч і не схвалював їх несанкціонованих нападів у
межі Оттоманської держави. У цьому проявлялася певна суперечливість
його ставлення до козацтва і намагання привести їх до порядку й послуху,
що знайшло віддзеркалення у Вільшанській та Роставицькій угодах.
Щонайперше слід зазначити, що ці угоди були не односторонніми
постановами вального сейму (як то було раніше), а стали наслідком тривалого й напруженого (під брязкіт зброї) переговорного процесу, у якому
козацтво чи не вперше у своїй історії виступило активним суб’єктом з
принциповою позицією і власними вимогами.
Вільшанську та Роставицьку угоди слід вважати віхами одного переговорного процесу і розглядати в комплексі тогочасного становища козацтва та його суспільної ролі. Вільшанська угода не стала завершеною
домовленістю, її важко назвати справжньою угодою. Вона була прийнята
у вигляді двох документів – комісарської транзакції та козацького листа,
які дещо різнилися між собою. Початковий Річпосполитський проект
угоди був вироблений на сеймику шляхти київського воєводства у Житомирі за участі королівських комісарів і відомий під назвою “Komisya
Olszańska, pierwsza z kozakami zaporozkiemy”12. Однак його пункти були
неприйнятні для козацтва.
У ході переговорів в урочищі Стара Ольшанка сторони змогли
дійти певної згоди, польська сторона змушена була піти на деякі поступки
козацтву і були узгоджені два документи: 1) “Tranzakcya komisarska z
kozakami zaporoskimi, w obozie nad Rosią rzeką”13 – польський варіант
__________________________________________________________________
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угоди та 2) “Pismo od kozaków zaporozkich jegomości panu Stanisławowi
Żołkiewskiemu i ichmciom panom komisarzom”14 – козацьке її бачення.
Ці три документи дають уявлення про зміст переговорів. У першу
чергу дискусії велися щодо кількості реєстровців. Житомирський проект
угоди передбачав їх лише 1000. Для козаків це було неприйнятно. Зрештою
в остаточних варіантах угоди кількість козаків не зазначена. Вільшанські документи лише визначили розмір плати козакам у сумі 1000 злотих та 700 поставів сукна щорічно, хоч і така сума видавалася замалою обом сторонам.
Другою важливою спірною проблемою стало обрання старшого над
козаками. Житомирський варіант передбачав його призначення з королівської руки за поданням коронного гетьмана, козаки ж наполягали на обранні старшого зі свого середовища і затвердження королем. Остаточне
рішення виносилося на розгляд сейму, який мав зібратися весною 1618 р.
Однак до козацького питання тоді не дійшло через похід королевича Владислава на Москву у 1618 році. У цій військовій акції брав
участь потужний двадцятитисячний загін козацтва на чолі із Петром Конашевичем. Цей похід іще раз засвідчив як значну мілітарну потугу козаків, так і їх надійність у воєнних акціях, що і пізніше буде яскраво
підтверджено у Хотинській війні 1621 р. Зазначимо і той факт, що у невдалій для поляків Цецорській битві 1620 р,, де загинув С. Жолкєвський,
козацьке військо участі не брало. Історики пов’язують їх відсутність у
лавах польської армії із візитом до Києва патріарха Феофана та відновленням ієрархії православної церкви. Це іще раз може засвідчувати важливу роль козацтва в політичному житті Речі Посполитої.
До переговорного процесу знову повернулися у 1619 р. Зауважимо,
що проходили перемовини в напруженій атмосфері з демонстрацією військової сили з обох сторін. Вироблений тут варіант і можна вважати підсумком цього дворічного переговорного процесу. Він теж мав вигляд двох
узгоджених декларацій. З польської сторони “Komisya Rastawicka druga z kozakami zaporozkimi”15 та згода козаків на домовленості “Pismo od kozaków
zaporozkich jegomci Stanisławowi Żołkiewskiemu і ichmć panom komisarzom”16.
Угоди містять комплекс вимог до козацтва та низку привілеїв й заохочень до подальшої військової служби на користь польсько-литовської
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держави. Дехто із істориків як польських, так і українських зазначають,
що Роставицькою угодою визначено кількість реєстровців у три тисячі
козаків17. Таку кількість називає і М. Грушевський, тільки зазначає, що
це була початкова вимога польських комісарів18, яка надалі не знайшла
підтримки в ході переговорного процесу.
У тексті угоди ми не знаходимо визначеної чисельності реєстру.
Домовлено лише про розмір жолду козакам – щорічно 40 тисяч злотих
готовими грішми19, а кількість козаків, які отримуватимуть цю суму, визначать вони самі і подадуть на затвердження до коронного сейму. Порівняємо, що у Вільшанських угодах передбачалося всього 1000 злотих.
Відразу ж зазначимо, що вальний сейм 1619 року теж не визначив
кількості реєстровців, розпливчато було заявлено, щоби їх лише певна
кількість залишалася і цю кількість має визначити коронний гетьман і король. У постанові цього ж сейму вказано, що козакам має бути виплачена
сума, визначена сеймом 1618 року, а якщо її не вистачить, то потрібно заплатити з інших доходів, які будуть ухвалені на сеймі20.
Наступного, тривожного для Речі Посполитої, 1620 року сейм теж
не звертався до проблеми кількості, але розглядав проблему козаків. У
одній із його постанов висловлено стурбованість, що знову дійшло до
війни і Річ Посполита хотіла б розраховувати і на козацькі війська, тому
назначають їм плату при умові, щоб залишалися під регіментом і владою
коронного гетьмана21.
Основні вимоги, що ставилися до козаків у Вільшанській та Роставицькій угодах, були такими. Першочерговою і основною вимогою
було відмовитися від морських і сухопутних походів проти татар і турків,
та інших держав, щоб не порушували мирні угоди, які Річ Посполита з
ними уклала. Для цього козаки зобов’язувалися знищити човни і не лише
самостійно не ходити на море, але й інших не допускати до таких походів.
Дозволялося залишити лише човни, необхідні для забезпечення переправ
через Дніпро, але козаки зобов’язувалися їх пильно оберігати і не використовувати для інших потреб.
Другою важливою вимогою було виписати зі своїх рядів усіх ремісників, шинкарів, війтів, бурмістрів, кафаніків, балакезів, різників та
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інших, хто промишляє якимось ремеслом. Вилученню з реєстру підлягали і ті, що долучилися до козацтва упродовж останніх п’яти років. Виписані з реєстру мали підпорядковуватися світським владам тих
поселень, де вони забажали б проживати і нарівні з іншими мешканцями
виконувати громадські повинності.
На наш погляд, таку вимогу можна розуміти як прагнення очистити
ряди козацтва від випадкових невійськових елементів, що долучилися до
нього заради податкових та судових привілеїв. Як видно з обох угод, козацтво сприймалося як військовий стан, як рицарство і присутність у його
рядах шинкарів, різників, війтів, бурмістрів та інших невійськових елементів була невиправданою. Варто зазначити, що козаки у своєму листі
до коронного гетьмана і комісарів погодилися з обома такими вимогами22.
Показовим є пункт, яким на козаків покладалася вимога збройного виступу супроти “неприятеля святого Хреста… як то годиться рицарським
людям”23. Це іще раз засвідчує, що Річ Посполита не могла обійтися без
козацького війська, що й підтвердили події наступних років.
Важливою проблемою, яка особливо турбувала козаків, була проблема їх військового самоврядування. Козаки особливо наполягали, щоб
над ними було призначено старшого обов’язково із їхнього середовища,
як то було здавна іще за часів Яна Орішовського. Щоб це обов’язково
була людина з їхнього середовища, якій би вони довіряли і яка знала б їх
звичаї24. Ані король, ані С. Жолкєвський зрештою не заперечували проти
цього і погоджувалися на призначення такого старшого, якого повинен
був затвердити король за поданням коронного гетьмана.
Ми вже відмічали, що головну роль у переговорному процесі з боку
Речі Посполитої відігравав С. Жолкєвський. Головною ж дієвою особою з
боку козаків слід визнати старшого війська запорізького Петра Конашевича. Н. Яковенко характеризує його роль у переговорах як маневрування
між “яструбами” з урядових кіл та радикалізмом свавільних запорозьких
низів25. На нашу думку, якщо так і можна характеризувати його поведінку
на переговорах, то це засвідчує його мудрість і талант дипломата, який
зумів направити переговорний процес у правове русло, відповідно до то__________________________________________________________________

Pismo od kozaków zaporozkich jegomości panu Stanisławowi Żоłkiewskiemu i ichmośc panom
komisarzom, Pisma Stanisława Żоłkiewskiego.., s. 334–338.
23
Komisya Rastawicka, druga z kozakami zaporozkimy, Pisma Stanisława Żоłkiewskiego..,
s. 334.
24
Pismo od kozaków zaporozkich jegomości panu Stanisławowi Żоłkiewskiemu i ichmośc panom
komisarzom.., s. 338.
25
Н. Яковенко, Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України, К. 2005, с. 277.
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гочасних юридичних норм в умовах загрози збройної сутички з потужним
професійним військом і досягнути при цьому прийнятного результату.
Хочемо відмітити, що у всіх документах, пов’язаних із підписанням Роставицької угоди, у тому числі й у листі від козаків, його прізвище
зазначено як Кунашевич, що дає привід для дальшого з’ясування точного
написання його прізвища. Можливо, це може вказувати на його купецькоміщанське походження. А прізвище можна виводити від слова “куна”, що
здавна означало високоякісну срібну монету.
Іще хочеться звернути увагу на протокольний порядок підписання
угоди. Козаки виступали активним суб’єктом переговорного процесу.
Обидві сторони і польська від імені короля, і козацька присягнули її дотримувати. Це те, що не було зроблено під час підписання українськомосковської угоди 1654 р.
Таким чином, у ході укладання Вільшанської та Роставицької угод
запорізьке козацтво вперше виступило активним суб’єктом правового переговорного процесу в традиціях того часу і належним чином змогло відстояти свої вимоги.

ДОКУМЕНТИ
KOMISYA OLSZAŃSKA
pierwsza z kozakami zaporozkiemi.
Друкується за виданням: Pisma Stanisława Żоłkiewskiego kanclerza
Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 311–315.

My komisarze władzą i zwierzchnością jego król. mci pana naszego
mciwego deputowani, na pohamowanie ludzi swowolnych, do kup się na
Ukrainę zbierających, to zjachawszy się do Żytomierza na sejmik obierania
deputatów, społem i z pany radami, urzędniki i radami, tego województwa kijowskiego rycerstwem, w sprawie nam od jego król. mci zleconej, a wzystkę
rzeczpospolitą też osobliwie to zacne województwo zachodzącej, taką zgodną
namowęśmy uczynili: Uważając jako tymi czasy swowoleństwa się namnożyło
i rozwiodło, że pod protestem kozaków zaporozkich, nad starodawne zwyczaje
kupami, a zgoła wojskami wielkiemi państwa są siedzicie najeżdżają; pakta i
przymierza od dawnych wieków postanowione z cesarzem tureckim wzruszają; czem rzeczpospolita do zatrudnienia i niebezpieczeństwa zawiedziona
być może, gdyż cesarz turecki przez poselstwa i listy, gdyby nie było pohamowania, surowo się w tym opowiada. Więc i doma od tychże swowolnych
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kup, gdy na włość wychodzą, wielkie się szkody, opresye, uciski, a zgoła i
praеjudicia26 ludziom stanu wszelakiego dzieją, tak w dzierżawach, starostwach jego król. mci, jako i w innych dobrach duchownych i świeckich,
gdzież-kolwiek przebywają, wyłamując się z jurysdykcyej panów i namiestników ich, a swoje nowe, nigdy za przodków niezwyczajne i niebywałe jurysdykcye sobie knując. Czego wszystkiego inna nie jest przyczyna, jedno
wielkość gromad tych, dla której wielkości porządku dobrego i sami między
sobą mieć nie mogą. Naprzód tedy mocą i władzą jego król. mci pana naszego
mciwego i naszą komisarską postanawiamy, żeby więcej nad 1000 tych, którzy
się kozakami zaporozkiemi nazywają, nie było. Ciż, żeby na zwykłych miejscach starszym z ramienia jego król. mci danych, przemieszkiwali, na włość
nie wychodząc. Ażeby tam o czem przemieszkiwać i żyć mieli, sąsiedzkich
państw nie najeżdżając, tak jako to był sławnej pamięci król jegomć Stefan
tejże swejwoli u pohamowaniu gwoli postanowił, i my postanawiamy i żołd
po czerwonemu na osobę i postaw karazyej na każdego, który żołd i sukna,
zawżdy brać będą w Kijowie na świątki. A insi gdzieżkolwiek będący, tak w
dobrach króla jegomci, jako i w duchownych i świeckich przemieszkiwający,
żeby zaraz od tego czasu kozakami się nie zwali, nie kupili się, jurysdykcyej
sobie żadnych nie przywłaszczali; które gdzieżkolwiek je odprawowali, ex
nunc27 mocą nam od jego król. mci daną znosimy, kasujemy, a gdziekolwiek
przemieszkiwają ci, którzy tych s jurysdykcyej zażywali, aby ze zwierzchności
starostów, dzierżawców, dziedzicznych panów, podstarościów i ich namiestników, z władzy i posłuszeństwa się nie wyłamywali, a jako insi poddani posłuszni we wszytkim panom, zwierzchności swej, pod kim kto mieszkanie i
obejście swe ma, byli. A jeśliby się tacy (czegobyśmy nie życzyli) znaleźli,
którzyby przez złość, upór i swawolą temu postanowieniu przeciwić się mieli,
przeciwko samym takim jako nieposłusznym, zaraz wojskiem król. mci jako
przeciwko zarażonym członkom, nieprzyjaciołom, a skażcom ojczyzny czynić
się będzie, i my obywatele województwa kijowskiego, podług konstytucyej
koronnych, o takowych kupach swowolnych postanowionych, na skazę, zgubę
i wyniszczenie ich, powstać wspólnie sobie obiecujem, i postanowienie nasze
zaraz so do skutku przywiedziem. Które żeby wszytkim do wiadomości przyszło i tu do xiąg żytomirskich i do xiąg kijowskich grodzkich wnieść rozkazaliśmy. A warując, żeby na potym takowe kupy i swowoleństwo się nie
wszczynało i nie mnożyło, do kupnie zbierało, początkom rozumiemy w tern
zabiegać, potrzeba bronić tego ku pienia się; gdyż i ogień póki w iskrach, łacno
__________________________________________________________________
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zabieżeć i zagasić, niżii gdy się zaweźmie i rozżarzy; osobliwie takie swowolniki, którzyby na te kupy wołali i powodem ich byli, mają imać i bez wszego
miłosierdzia gardłem karać. A jeśliby i z razu była tak wielka potęga tych swowolników, żeby dzierżawca, abo i pan w majętności swej podołać im nie mógł,
ma pan, w czyjejby majętności ten ogień się zajmował, dać znać do hetmana,
który powinien będzie żołnierze na takie swowolniki ruszyć, onych imać i na
gardle karać. A jeśliby do wojska większej potęgi potrzeba, podług konstytucyej za obwieszczeniem wojewody naszego albo więc w nagłym razie za odległością pana wojewody, za obwieszczeniem pana podwojewodzego, jako do
spólnego zapału gaszenia, za powodem któregożkolwiek z urzędników naszych, którzy będą obecni, mamy się ruszyć, powstać na pokaranie i zgubę
tych swowolników. Jeśliby też dzierżawca, albo pan, ktoźkolwiek w czyimby
dzierżeniu, abo majętności kupić się poczęło, per conniventiam28 przez szpary
na to patrzał i temu nie zabiegał i sam i do hetmana abo wojewody a w niebytności do podwojewodzego znać nie dał, albo więc, i sam takie swowolniki
zbierał, do kupy zwoływał, takowy ex cujusvis instantia29 pozwany na trybunał, inter causas officii extra pallatinatum30, gdyby to nań dowiedziono pewnemi istotnemi dowody, aby był na gardle karany. A jeśliby nie stanął, na
poczciwości karany być ma. Więc i to za potrzebną być rozumiemy, żywność,
prochów, nikt swowolnie żeby się nie ważył puszczać za porogi, ale to ma być
z opowiedzenia pana wojewody kijowskiego, i starosty czerkaskiego, gdyż
oni najlepiej i najpilniej wiedzieć to mogą, jako wiele żywności i prochów,
którzy na Zaporożu być mają, potrzebować będą. A ktoby się wazył nad wiadomość i opowiedzenie wojewody kijowskiego i starosty czerkaskiego, albo
ich namiestników teraz i z czasem będących, żywności jakie, prochy, ołowy,
czołny na Niz wysyłać, i jeśli szlachcic, żywność zaraz traci i pozwany od kogożkolwiek na trybunał choć extra pallatinatum inter causas officii31, gdy to
nań dowiedziono będzie, jeśli stanie, na gardle, jeśli nie stanie, na poczciwości
ma być karany. A plebejus32 gdyby się tego ważył, wszystko traci i zaraz na
gardle bez odwloki ma być karany. Manaster trechtymirowski, jako im jest od
króla jegomci i rzeczypospolitej dany, przy nich zostawać ma; takowym jednak
sposobem, żeby ten manaster starym, chorym, poranionym był ucieczką dla
wychowania i przemieszkiwania sposobnego do śmierci; ale zbierać i zwoływać
dokupy, jako gdzie indziej tak i tam nie mają. A jeśliby ztamtąd kupy jakie
__________________________________________________________________

przez pobłażanie.
za powodem czyimkolwiek.
30
w sprawach urędowych za granicą wojewodztwa.
31
za granicą w sprawach urędowych.
32
nie szlachcic.
28
29

86

І. Ярмошик. Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди
____________________________________________________________________________________

zebrane, przeciwko temu postanowieniu naszemu wynikały, tedy łaskę jego król.
mci i rzeczypospolitej, która im pokazana jest w daniu manasteru tego, utracą.
TRANZAKCYA KOMISARSKA
z kozakami zaporoskimi, w obozie nad Rosią rzeką.
Друкується за виданням: Pisma Stanisława Żołkiewskiego kanclerza Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 317–318.

My Stanisław Żółkiewski wojewoda kijowski, hetman koronny polski,
barski, kamieniecki, Jan Daniłowicz wojewoda ruski, bełski, korsuński, Stanisław Koniecpolski podstoli koronny, wieluński, żarnowiecki, Jan Żółkiewski
rubiszewski starostowie i komisarze do postanowienia porządku, pogranicznych rzeczy pospolitej państw, od jego król. mci pana naszego mciwego deputowani, oznajmujemy komu wiedzieć należy: iż przyszedłszy tu na Ukrainę
z wojskiem kwarcianym, obwieściliśmy kozaki zaporozkie o komisyi na nas
od króla jegomci włożonej, zaczem też i oni za wezwaniem naszym przysłali
do nas towarzysze swoje z instrukcyą i nauką dostateczną, deklarując się, że
woli jego król. mci pana naszego mciwego i wszystkiej rzeczypospolitej
sprzecznymi być niechcą, a o porządku jakiby miał być między niemi, chcą
wolą króla jegomci słyszeć i z nami się umawiać o tym. Przeto tedy, gdy naprzód komisya jest im pokazana i przeczytana, dalej deklarowaliśmy im wolą
jego król. mci, żeby w państwach króla jegomci przez nich nic się nie działo,
coby ku szkodzie, ubliżeniu, abo ucisku czyjemużkolwiek być mogło, więc i
żeby państw sąsiedzkich cesarza tureckiego nie najeżdżali, przymierza i pakt,
które jego król. mć i korona od dawnych czasów ma z cesarzem tureckim postanowione i świeżo tego lata ponowionę, żeby nie wzruszali, na pewnych
miejscach wdawaniu przestróg o nieprzyjacielu koronnym, w bronieniu przepraw, jakoż przodkowie ich czynili, żeby oni jego król. mci i rzeczypospolitej
służyli; a iżby tam o czem przebywać mogli, na kożdy rok ofiarowaliśmy im
od jego krol. mci tysiąc złotych i siedmset postawów karazyej, co ich wszytko
ma dochodzić dorocznie w Kijowie na świątki. Więc i w tym wolą jego król.
mci opowiedzieliśmy im, żeby starszy przy nich bywał z ramienia jego król.
mci i od pana hetmana koronnego teraz i na potem będącego podany. Więc i
tośmy za rozkazaniem króla jegomci onym opowiedzieli, żeby jurysdykcyej
nowych nieznając, tam gdzie kto mieszka, panom swoim i przełożonym byli
posłuszni. A że się ich tak wiele nakupiło, że za tak wielkim zgromadzeniem
porządek trudno ma być uczyniony, z tych kup swoich, żeby inszych rozpuścili
87

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

i rozprzątnęli. Na które podanie nasze deklarowali się, jako się wyżej wspomniało, że woli jego król. mci niechcac być przeczni i tę ofiarowaną łaskę jego
król. mci że ich pieniędzmi i suknem opatrować chce, wdzięcznie przyjmują.
Na morze nie chodzić i najeżdżać państwa cesarza tureckiego niechcą i niebędą. A iż onych w tak wielką kupę się nagromadziło, deklarowali się z tem,
iż rzemieślnikom, kupcom, szynkarzom, wójtom, burmistrzom i innym
wszystkim, którzy jakim kolwiek się rzemiesłem bawią i innym luźnym ludziom, mają precz kazać i wypisać ich od siebie; także i tym, którzy od lat
trzech do ich się wojska przyłączyli od siebie precz kazać mają, żeby się kozaki
nie nazywali. A iż gdy komisarz od jego król. mci z pieniądzmi i suknami do
nich przybędzie, przy nim wypisować się będą, jako to i przedtym bywało,
żeby pewna liczba tylko zostawała, którzyby tak pieniądze jako i sukno brali,
a na zwykłych miejscach mieszkając królowi jegomci i rzeczypospolitej służyli, a na włość też bez woli i rozkazania króla jegomci i rzeczypospolitej i
hetmana koronnego niewychodzili. Jednakże iż nam powiadali, że te pieniądze
i sukna zaledwie na 1000 człowieka wystarczą, a dla zatrzymania tamtych
miejsc większej kupy ludzi potrzeba; zostawili sobie w tym prośbę wolną do
króla jegomci pana naszego mciwego i do stanów na sejmie zgromadzonych,
jako i strony wolności, które starożytnym kozakom od królów jegomci panów
przeszłych są starodawnie nadane i od jego król. mci potwierdzone, iżby w
nich zostawali cali, a nienaruszeni; które prośby swoje na blisko przyszłym
sejmie do jego król. mci przez posłance swoje wnieść i nas prosili, żebyśmy
się w tych prośbach u króla jegomci przyczynili. W tym się też deklarowali,
ze starszego z ramienia jego król. mci pana naszego i od hetmana koronnego
danego, jako niegdy bywał Oryszowski i insi, radzi przy sobie mieć chcą, któryby z wojska ich sposobny być miał obrany, który ma być przy sięgły ze
wszytkim towarzystwem, którzy żołd jego król. mci brać będą, żeby porządku
między nimi doglądał, żeby temu co się postanowiło i postanowi około rządu
miedzy niemi dosyć się działo. A to co teraz się postanowiło, żeby do skutku
przyszło, użyliśmy jegomci pana pisarza ziemskiego kijowskiego, pana Hieronima Wrzeszcza rotmistrza jego król. mci, pana Jana Bieleckiego, pana Józefa Halickiego, żeby społem z posłami od kozaków zaporoskich do nas
posłanymi, jachali do ich wojska, żeby się temu czas teraźniejszy co potrzebuje
dosyć we wszytkim działo. W obozie nad rzeką Rosią na Brociszczu nazwanym Stara Olszanka, w dzień apostołów ś. Szymona i Judy, die 28 Octobris
anno 1617.
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PISMO OD KOZAKÓW ZAPOROZKICH,
jegomсi panu Stanislawowi Żołkiewskiemu
і ichmciom panom komisarzom.
Друкується за виданням: Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 318–322.

Ja Piotr Kunaszewic hetman і my wszytko wojsko jego król. mci zaporozkie, oznajmujem na wszytkie potomne czasy, iż gdy przyszli na Ukrainę z
wojskiem kwarcianym ichmć jaśnie wielmożni: jegomć pan Stanisław Żółkiewski z Żółkwie, wojewoda kijowski, hetman koronny, barski, kamionacki;
jegomć pan Jan Daniłowicz wojewoda ruski, bełski, korsuński; jegomć pan
Jan Żółkiewski hrubieszowski, starostowie, komisarze do potwierdzenia porządków pogranicznych rzeczypospolitej państw, od jego król. mci pana naszego mciwego deputowani, a obwieścili nas o komisyej na ichmć od jego
król. mci to pana naszego mciwego włożonej, zaczym też i my za wezwaniem
od ichmсi przez towarzystwo swoje, któreśmy do ichmć posyłali, deklarowaliśmy się, jakoż i teraz deklarujemy się: że woli i rozkazaniu jego król. mci
pana naszego mciwego, i wszytkiej rzeczypospolitej, w niczym nie chcemy
być przeciwni, tak i to, coby ichmć nam przez ubliżenia praw naszych, od
króla jegomci pana naszego nadanych, i imieniem jego król. mci i wszytkiej
rzeczypospolitej opowiedzieć i rozkazać chcieli, czynić chętnie ofiarowaliśmy
się. Którym towarzyszom naszym od nas do ichmсi posłanym, ichmć panowie
komisarze pokazawszy komisyę od jego król. mci, deklarowali wolą jego król.
mci i wszytkiej rzeczypospolitej przełożyli nam. Na które punkta, tak przez
posłańców swych, jako i przez ichmć pany posły od ichmć panów komisarzów
do nas wysłanych ichmć: jegomci pana Feodora Suszczańskiego Proskurę pisarza ziemskiego kijowskiego jego król. mci, pana Hieronima Wrzeszcza rotmistrza jego król. mci, jegomci pana Jana Bieleckiego, a jegomci p. Józefa
Halickiego, (krom dwóch, którzy się tu niżej wspomnią), w których wolne
prośby do jego król. mci pana naszego mciwego i wszytkiej rzeczypospolitej
na przyszły sejm sobie zostawujemy, i ichmć panów komisarzów o przyczynę
do jego król. mci prosiemy, pozwoliliśmy takowym sposobem. Pierwsza, iż
my i potomkowie nasi w państwach jego król. mci niczego, coby ku szkodzie,
ubliżeniu, albo ucisku czyjemukolwiek być miało, czynić nie mamy. Druga, że
państw sąsiedzkich, a mianowicie cesarza tureckiego, bez woli i rozkazania jego
król. mci i wszytkiej rzeczypospolitej najeżdżać, i pakt które jego król. mć i
rzeczpospolita od dawnych czasów ma postanowione z cesarzem tureckim,
które się i w tym teraźniejszym roku przez ichmć panów komisarzów ponowiły,
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wzruszać nie będziemy, i na czarne morze wchodzenia z Dniepru zaniechamy,
ale na swych zwykłych miejscach mieszkać, a starszego z ramienia jego król.
mci pana naszego mciwego i pana hetmana koronnego, teraz i na potym będącego, któryby z wojska naszego godny, i do tego sposobny, przez nas samych
nikogo inszego obrany, a przez jegomci pana hetmana koronnego potwierdzony
był, mając; który to starszy i wszytko towarzystwo to od króla jegomci żołd brać
będą, przestrogę o nieprzyjacielu krzyża świętego dawać i przepraw bronić, jako
przodkowie nasi czynili, i my także jego król. mci panu naszemu mciwemu, i
wszytkiej rzeczypospolitej służyć chcemy i obiecujemy się i obowiązujem. Trzecia, z swych zwykłych miejsc naszych, bez woli i rozkazania jego król. mci i
pana hetmana koronnego na włość wychodzić nie mamy. Czwarta, rzemieślnikom, kupcom, szynkarzom, wójtom, burmistrzom, kafanikom, bałakeziom, rzeźnikom, krawcom i innym luźnym precz kazać od siebie, także i tych wszytkich
nowo przybyłych, którzy od dwu lat wyłamawszy się z jurysdykcyej urzędowych, będący mieszczanami, do naszego się wojska przyłączyli, żeby się kozakami nie ozywali, jakoż zaraz rozkazujemy i precz ich od siebie odłączymy, i
na potym takowych do wojska swego przyjmować, bez woli króla jegomci i
pana hetmana koronnego nie będziemy. A iż jego król. mć pan nasz mciwy ofiaruje nam łaskę swą pańską, że nas chce groszmi i sukny, na każdy rok od roku
do Kijowa posyłając, opatrować, wdzięcznie to od jego król. mci pana naszego
mciwego przyjąwszy, uniżenie dziękujemy; jednak iż za te pieniądze, 1000 złotych, a 700 postawów karazyej, ledwoby się mogło 1000 człowieka wyżywić, a
do zatrzymania tamtych miejsc i bezpieczeństwa ich, większej kupy ludzi potrzeba, zostawujemy sobie w tym wolną prośbę do jego król. mci pana naszego
mciwego i do stanów wszytkich, na blisko przyszły sejm zgromadzonych. Strony
też wolności naszych, które nam od królów ichmci świętej pamięci są nadane, i
od jego król. mci pana naszego mciwego teraz panującego potwierdzone, żebyśmy w nich cale i nienaruszenie zostawali, też sobie wolne prośby do króla
jegomci i do wszytkiej rzeczypospolitej zostawujemy; o czym z prośbą swą do
jego król. mci i stanów koronnych posłać na blisko przyszły sejm nie zaniechamy. Które wszytkie mianowane, i teraz skończone i postanowione rzeczy,
mamy, i potomkowie nasi po nas będący, wszytko wojsko zaporozkie nienaruszenie ztrzymać, i onym dosyć uczynić wiecznemi czasy, pod dobrym cnotliwym
słowem swym rycerskiem. Na co daliśmy ten nasz list, z przyciśnieniem pieczęci
wojskowej, i z podpisem rąk towarzyszów naszych pisać umiejących. Działo
się w obozie nad rzeką Rosią dnia ostatniego Octobris roku 1617.
Piotr Kunaszewic natenczas wojska jego król. mci zaporozkiego hetman, ręką swą. Bohdan Balika. Harlik Swiridowicz. Iwan Mamajewicz asawuł
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wojska jego król. mci zaporozkiego. Laurenty Paszkowski pisarz wojska zaporozkiego. Stanisław Kostorzewski. Jan Mirowski ręką swą. etc.
KOMISYA RASTAWICKA
druga z kozakami zaporozkimi.
Друкується за виданням: Pisma Stanisława Żołkiewskiego kanclerza Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 330–334.

Tomasz Zamojski na Zamościu kijowski, knyszyński, goniądzki, Jan
Daniłowicz z Żurowa ruski, buski, korsuński, wojewodowie; Stanisław Żółkiewski z Żółkwie, kanclerz, hetman koronny, barski, jaworowski, kamionacki
starosta, Stanisław Koniecpolski, hetman polny koronny, wieluński, żarnowiecki, Walenty Alexander Kalinowski kamieniecki, bracławski, Jan Skliński
żygwolski, starostowie; Tyburcy Złotnicki, rotmistrz jego król. mci, Jan Bielecki, komisarze od jego król. mci pana naszego mciwego deputowani, i naznaczeni na uczynienie umowy i postanowienia z pany mołojcy wojska
zaporozkiego o sposobie życia, i służby ich, jakoby się mieli zachować na
służbie jego król. mci i rzeczypospolitej, oznajmujemy: iż podług rozkazania
jego król. mci p. o. mciwego, i poruczenia nam danego, zniósłszy się z pany
mołojcy wojska zaporozkiego o czasie zjechania się naszego, i złożywszy tu
sobie miejsce nad Rastawicą, gdzie na ten czas wojsko jego król. mci poniż
Pawołoczy, a wojska zaporozkie za Białącerkwią na rzece Uzieniu stoją, za
przysłaniem do nas od wojska zaporozkiego do umawiania się i stanowienia
z nami, zupełną mocy władzą, zatym tedy dnia dzisiejszego, to jest 8 Octobris,
anno 1619 takowe się stało postanowienie i umowa:
Naprzód, iż takowa jest wola jego król. mci pana naszego, żeby panowie
mołojcy zaporożcy, zwyczajem przodków swych, na miejscach zwykłych za porohami, rzeczypospolitej w dawaniu przestróg i bronieniu nieprzyjacielowi przepraw, służyli, a ludziom wszelakiego stanu w państwach jego król. mci nikomu
ciężcy i przykrzy nie byli, pakt i przymierza z postronnemi sąsiady, a osobliwie
z cesarzem tureckim nie wzruszali. Zęby tamto na zwykłych miejscach swych
mieli o czym żyć, pozwoliliśmy im żołdu dorocznie gotowemi pieniądzmi złotych 40,000; teraz wedle olszańskiego postanowienia, za przeszły rok, wzięli
pieniędzy 10,000 złotych i sukna 700 postawów karazyej, i także 10,000 złotych,
za ten teraźniejszy drugi rok, taką sumę pieniędzy tu w Białej Cerkwi i sukien
oddaliśmy im; a potym zaś nie sukny, ale w pieniędzach gotowych, ma ich dochodzić zupełna suma 40,000 złotych, które to pieniądze mają im być w Kijowie
na ś. Ilia ruskiego dane. A oni też biorąc ten żołd doroczny od jego król. mci i
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od rzeczypospolitej rycerskiemi słowy obowiązują się, że chadzek z Dniepru
na Czarne morze, i najazdów wszelakich na państwa cesarza tureckiego czynić
nie mają i nie będą, czego i przysięgą powinni potwierdzić. Ci którzy ten żołd
od jego król. mci i rzeczypospolitej brać będą, nie tylko sami z Dniepru na
morze nie chodzić, ale i inszym, jeśliby się którzy swowolni naleźli, bronić
tego wszelakiemi sposobami będą, i tych którzy się teraz nad zakaz ważyli
tego, pokarać mają; czółny też morskie, jakoż już jedne są popsowane, tak
insze popsować mają, odganiając okazyą swowolnym, aby się na morze na
nich nie wykradali, okrom tych czółnόw, które dla przewozu potrzebne są na
Dnieprze, które jednak mają być pod dobrą strażą, żeby ich swowolnicy na
morze nie zażywali. A iż i o to idzie, aby w państwach jego król. mci, tak w
jego król. mci dobrach, jako w duchownych i świeckich, przykrości od nich
ludziom nie było, bez czego nie mogłoby być, kiedy by w tak wielkiej liczbie,
i w tak wielkim orszaku być mieli, mają się tedy przebrać podług postanowienia na Olszance uczynionego, i z pośrodku siebie wypisać wszytkie rzemieślniki, szynkarze, wójty, burmistrze, kafanniki, bałakezie, rzeźniki i wszytkim,
którzy jakimkolwiek rzemiosłem się bawią, i innym luźnym ludziom, mają
kazać precz, i tym wszytkim, którzy od lat piąci do ich wojska się przyłączyli,
żeby się kozaki nie zwali: gdyż my na taką liczbę wielką, która się teraz ukazała,
żadną miarą nie pozwalamy. A iż teraz, jako panowie mołojcy dają sprawę,
trudno się w takowej kupie brakować, więc, kiedy się doskonale wybrakują,
niechajże do jego król. mci pana naszego mciwego o liczbie swojej dadzą znać,
jako ich wiele będzie, a potym wedle tego, jako jego król. mć będzie chciał
liczbę ich zostawić, tedy na tych, ta suma 40,000 złotych pozwolona będzie
się ściągała; a gdy ta suma pieniędzy na ś. Ilia ruski będzie do Kijowa przywieziona, ktożkolwiek będzie od jego krol. mci miał im w poruczeniu pieniądze oddawać, ma tego dojrżeć, aby ich nad liczbę od jego król. mci zamierzoną
nie było. A ci którzy będą wypisani, mają być podlegli władzy starostów, dzierżawców i ich namiestników, i innych panów pod kim kto żyje, do sądu wojskowego się nie odzywając, i panowie mołojcy brać się za nimi nie mają. To
też nadewszytko warujemy, żeby panowie mołojcy zaporożcy w dobrach ziemskich, duchownych, świeckich, dziedzicznych, abo zgoła nie mieszkali, abo
jeśliby tam domy i mieszkania swe mieli, żeby panom dziedzicznym, pod którymiby majętności swe mieli, posłuszeństwo oddawali, z poddaństwa się nie
wyłamowali i do innych jurysdykcyej się nie ożywali, a najdalej do ś. Ilia ruskiego w przyszłym roku 1620, ktoby nie chciał pod kim mieszkać, i poddanym panu być, ma się wyprowadzić z jego majętności i mieszkać tam, gdzie
czyja wola; a ci którzy w miastach króla jegomci ukrainnych przemieszkiwać
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będą, mają panom starostom swoim, albo ich podstarościm wszelaką uczciwość
oddawać, gdyby się trafiło, jako to na Ukrainie, przeciwko nieprzyjaciołom
krzyża ś. przy panach starostach, albo ich namiestnikach jako się godzi ludziom rycerskim, czynić. W tym się to też panowie mołojcy zaporożcy, jako
na Olszance deklarowali, że w pośrodku siebie starszego mieć mają, który zawżdy ma być przysięgły, ze wszytkiem towarzystwem, tak jako się na
Olszance postanowiło, i z ramienia jegomci pana hetmana koronnego ma być,
na ksztalt jako niegdy bywał Oryszowski, przez któregoby się jego król. mć i
hetman koronny o służbie jego król. mci i rzeczypospolitej z nimi zrozumiewał; żeby tenże z pośrodku między nimi dozierał, żeby temu co się postanowiło i postanowi koło rządu dosyć się działo; tenże powinien będzie dojrzeć,
izby to co się postanowiło o popsowaniu czołnów, do skutku przyszło. A to
teraźniejsze posta nowienie i umowa, że we wszytkim momencie, a nie naruszenie będzie trzymana, ichmć panowie komisarze imieniem jego król. mci
obiecuję i upewniają, a pan Piotr Kunaszewicz, który na ten czas jest starszym
przełożonym nad wojskiem zaporozkim z starszymi asawuły, pulcowniki, i z
innym rycerstwem wojska zaporozkiego, przysięgą to postanowienie utwierdzić maja, źe mu we wszytkim co na nich należy, dosyć czynić będą; które to
postanowienie, aby wszytkim wiadome było, do xiąg grodzkich kijowskich
wwieść rozkazaliśmy. Działo się w obozie nad Rastawicą poniż Pawołoczy.
Dnia 8 Octobris roku 1619.
PISMO OD KOZAKÓW ZAPOROZKIСH,
jegomci panu Stanisławowi Żołkiewskiemu i ichmć panom komisarzom.
Друкується за виданням: Pisma Stanisława Żołkiewskiego kanclerza Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 334–338.

Ja Piotr Kunaszewicz starszy na ten czas i my wszytko wojsko jego król.
mci pana naszego mciwego zaporozkie, będąc od jego król. mci przez uniwersał
i przez list jaśnie wielmożnych ichmciów panów Tomasza Zamojskiego kijowskiego, knyszyńskiego, goniądzkiego, jegomci pana Jana Daniłowicza ruskiego,
buskiego, korsuńskiego, wojewodów; jegomci pana Stanisława Źołkiewskiego
kanclerza i hetmana koronnego, barskiego, jaworowskiego, kamionackiego, pana
Stanisława Koniecpolskiego hetmana polnego koronnego, wieluńskiego, żarnowieckiego, pana Walentego Alexandra Kalinowskiego kamienieckiego, bracławskiego, pana Tomasza Sklińskiego żygwolskiego, starostów; pana Tyburcego
Złotnickiego rotmistrza jego król. mci i pana Jana Bieleckiego, komisarzów od
jego król. mci i rzeczypospolitej na umowę i postanowienie o służbie naszej
93

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

deputowanych, obwieszczeni, rozkazaniu jego król. mci pana naszego mciwego dosyć czyniąc, słaliśmy do ichmciów towarzyszów naszych pana Jana
Kostrzewskiego, pana Piotra Odynca, pana Jacynę, pana Racibora Borowskiego i innych do 20 na umowę nad Rastawicą poniż Pawołoczy, gdzie na
ten czas ichmcie z wojskiem byli. Tam namówiwszy się z obu stron, towarzyszów naszych odprawiwszy, tu w pośrodek nas z swej strony ichmciów panów
kolegów swych, jegomci pana Tomasza Sklińskiego starostę żygwulskiego,
jegomci pana Tyburcego Złotnickiego, pana Jana Bieleckiego, pana Hieronima
Wrzeszcza, pana Michała Cholimowskiego i pana Waleryana Stawskiego, na
skończenie i zawarcie komisyej, pod datą 8 Octobris roku 1619 zesłać raczyli,
z którymi umawiając się o wszytkim, takowe się postanowienie skończyło.
Naprzód, iż jest to wola jego król. mci pana naszego mciwego i rzeczypospolitej, abyśmy na miejscach swych zwykłych mieszkając, wdawaniu przestróg
o nieprzyjacielu krzyża ś. i w bronieniu jemu przepraw służyli, pakt i przymierza z postronnymi sąsiady, a osobliwie z cesarzem tureckim utwierdzonego, o pewnym żołdzie tam mieszkając, nie naruszali; obiecując nam z
mciwej łaski jego król. mci pana naszego mciwego na każdy rok, za przeszłe
roki od olszańskiej komisyej, żołd i za służby moskiewskie kontentowania
sumę wszytką gotowymi pieniądzmi 40,000 złotych a 1400 set postawów karazyej, cośmy wdzięcznie przyjęli, oddawszy już po 40,000 złotych gotowemi
pieniądzmi w Kijowie na dzień ś. Ilia proroka ruskiego rok od roku dawać.
Który żołd doroczny ustawicznie od jego król. mci pana naszego mciwego
biorąc, obiecujemy jako wierni poddani jego król. mci i cnotliwemi naszemi
słowy rycerskiemi przyrzekamy, na czarne morze z Dniepru, ku szkodzie państwom cesarza tureckiego nie wychodzić, a nie tylko sami, ale i inszym wszelakiemi sposobami zabraniać będziemy i nie podając i owszem zagradzając
swowolnym taką drogę; czółnów morskich ostatek, które nie zepsowane, popsujem, a które dla przewozu przepraw zostawione będą, te pod strażą mieć
mamy; a tych którzy tymi czasy swowolnie chodzić ważyli się na morze, pokarzemy. Liczby swej iż teraz dać nie możemy, gdyż brak i wypis rzemieślników, handlarzów, szynkarzów i tym podobnych, czas nie mały zabawi, i to
czynić po miastach potrzeba, takich ludzi do rycerskich spraw nie należących,
jako tych szynkarzów, krawców, handlarzów i wszelakich rzemieślników, kafaników, rybałtów i tych, którzy z jurysdykcyej panów swych od piąci lat wyłamawszy się kozakami zostali, od siebie wypiszemy i wyprzemy. A oni nie
słaniając się naszemi wolnościami, zwierzchnościom panów swych, panów
starostów i ich namiestników, gdzie który mieszkać będzie, ma być podległym.
A nas jaka liczba zostanie, jego król. mci panu naszemu mciwemu przez
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posłance swe odniesiem i dalszej nauki i ukazu o liczbie, w jakiej się zostawać
mamy, oczekiwać będziemy. Tez iż ichmć panowie komisarze imieniem jego
król. mci pana naszego mciwego potrzebowali, abyśmy dóbr ziemskich, duchownych, szlacheckich, nie uciążając, z tych majętności wystąpić kazali,
dając czasu wyprowadzenia się do ś. Ilia proroka ruskiego w roku przyszłym
1620. Tedyśmy (acz jest z wielką ujmą wolności naszych przez przywileje od
najaśniejszych królów panów naszych zmarłych, nam nadanych; o co się z
prośbą swoją do jego król. mci pana naszego mciwego, abyśmy nienaruszenie
w nich zostawali, uciec musimy) postanowili takim sposobem: kto chce na
służbie jego król. mci i rzeczypospolitej należącej z nami przestawać, żeby z
szlacheckich dóbr (jeśli nie będzie mciwej łaski jego król. mci pana naszego
mciwego nas przy starodawnych zostawić i zachować wolnościach i prawach)
występował, a w dobrach jego król. mci mieszkania, gdzie czyja będzie wola,
będzie bezpiecznego sobie szukał. W dobrach zaś jego król. mci, gdzie mieszkania swe mamy i mieć będziemy, ichmciom panom starostom, podstarościm
i ich namiestnikom przystojne poszanowanie czynić będziem. A gdy to się trafi
wtargnienie nieprzyjaciela krzyża ś., przeciw niemu przy panu staroście i podstarościm, lub z atamanem swoim wybieżeć i co na nas należeć będzie czynić,
zarówno nie wzbraniamy się. Ze też ichmć w komisyą włożyć raczyli, abyśmy
z ramienia jego król. mci pana naszego mciwego i jegomci pana hetmana koronnego, przy sobie starszego, jako więc niegdy nieboszczyk pan Oryszowski
bywał, miewali, i tego się nie wzbraniamy; którego iż jegomć pan kanclerz i
hetman koronny na ten czas nie mianując, z tem się do jego król. mci do przyszłego sejmu, gdzie i my posłów swych z prośbami swemi zeszlemy, odezwać
raczył: iż to na woli jego król. mci zostawa; o takiego więc prośba nasza, żeby
pospołu z nami na sławę i ku przysłudze jego król. mci i rzeczypospolitej przeciw nieprzyjacielowi koronnemu gardłujący się stawił i nam potrzebnego u
jego król. mci domówić się umiał. Temu wszystkiemu, na co się pomieniło i
postanowiło, iż się dosyć stać ma i na potym stawać będzie, przysięgami swojemi, wszyscy stwierdziliśmy i na to ten list daliśmy z przyciśnieniem pieczęci
naszej wojskowej z podpisem rąk, którzy przy tym będący pisać umieli. Działo
się w obozie na Uzieniu dnia 17 Octobris, anno 1619.
Piotr Kunaszewicz starszy, ręką swą. Jan Jarycz. Hrehor Zaterkiewicz
asuwał wojska zaporozkiego. Michajło Wołowiec. Tyszko Bobel. Stanisław
Zołczowski. Dymitr Precławiec. Jan Baczyński. Jan Kostorzewski. Martyn
Pnewski. Alexander Kaczkowski. Iwan Hajduczeńko. Laurenty Paszkowski
pisarz wojskowy. Iliasz Ilnicki.
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ПЕР ЕКЛАДИ
Комісія Ольшанська,
перша із запорізькими козаками.
Переклад здійснено за виданням: Pisma Stanisława Żołkiewskiego kanclerza
Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 311–315.

Ми, комісари, владою і верховенством Його Королівської милості
пана нашого милостивого, делеговані для вгамування свавільних людей,
які збираються на Україні до ватаг, з’їхалися до Житомира на сеймик для
обрання делегатів, спільно із панами ради, урядниками і радами, лицарством Київського воєводства у справі, дорученій нам Його Королівською
милістю і всією Річчю Посполитою, учинили таку згоду. Зважаючи, що
на цей час розвелося свавілля і розповсюдилося під виглядом запорізьких
козаків, які великими загонами нападають на сусідні країни, порушують
пакти і перемир’я, здавна укладені з турецьким цезарем, чим створюють
небезпеку і труднощі для Речі Посполитої. Турецький цезар через послів
своїх у листах суворо на те вказує, щоб вгамувати їх. І вдома від тих свавільних ватаг, коли на волость виходять, також є великі шкоди і утиски, і
загалом чиняться збитки людям усіх станів, як у державах і староствах
Його Королівської милості, так і в духовних та світських маєтках. Там,
де вони перебувають, виходять з-під юрисдикції панів і їх намісників та
створюють свою нову, ніколи раніше небувалу, юрисдикцію. Цьому
всьому є лише одна причина: велика чисельність цих громад, через яку
вони й між собою не можуть навести лад. Тому, щонайперше, силою і
владою Його Королівської милості пана нашого постановляємо, щоб тих,
хто називається запорізькими козаками, не було більше одної тисячі. І
щоб проживали вони на звичних місцях, даних їм із дозволу Його Королівської милості, на волость щоб не ходили. А щоб було за що проживати,
на сусідні держави не нападаючи, так як ото славної пам’яті Його милість
король Стефан для угамування тієї сваволі постановив і ми постановляємо: жолд по червоному на особу і поставу каразеї на кожного. Той
жолд і сукно завжди будуть забирати в Києві на святки.
А інші, які проживатимуть як у маєтностях Його милості короля,
так і у духовних і світських, щоб віднині козаками не звалися, в громади
не збиралися, жодних юрисдикцій собі не привласнювали; а ті, хто деінде
її дотримувалися, відтепер у силу даних нам королем повноважень її скасовуємо; а де ще проживають ті, хто користувався тою юрисдикцією, щоб
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надалі не виходили з-під зверхності старост, державців, дідичних панів,
підстарост та їх намісників, а щоб, як і інші піддані, мали у всьому послух
панам, під ким, хто мешкання і обійстя своє матиме.
А якби (чого ми не бажали б) знайшлися такі, хто через злість,
упертість і сваволю такій постанові противився б, то супроти таких неслухняних зараз же військом Королівської милості, як проти неприятелів
Вітчизни будемо діяти. Ми, обивателі Київського воєводства, відповідно
до коронних конституцій, проти таких свавільних ватаг на осудження,
згубу і винищення обіцяємо спільно виступити і виконати нашу постанову. А щоб усім дійшло до відома, вирішили внести це до книг гродських житомирських і київських.
І маємо на увазі, щоб і надалі такі свавільні ватаги не множилися і
не збиралися, потрібно запобігти цьому з самого початку, застерегти від
згуртування, оскільки вогонь в іскрах легше загасити, ані ж тоді, коли він
розгориться. Таких свавільників потрібно карати без всякого милосердя
на смерть. А якщо відразу таких свавільників буде велика потуга, яких
державець, або пан у своєму маєтку, не зможе подолати, то той, у чиєму
маєтку вогонь загориться, хай повідомить гетьмана, який повинен направити жовнірів проти тих свавільників, щоб спіймати і скарати на смерть.
А якщо для війська більшої сили буде потрібно, то, згідно порядку, за
оповіщенням пана воєводи або у надзвичайному випадку при його відсутності, за оповіщенням для спільного гасіння запалу когось із урядників, хто буде присутній, ми повинні вирушити на покарання і згубу тих
свавільників. А коли б то державець чи пан, у держанні чи маєтку якого
такі ватаги почали б збиратися, а він з поблажки крізь пальці на те дивився б і тому не запобігав, і до гетьмана чи воєводи, а за відсутності підвоєводи не повідомив, або ж сам таких свавільників почав збирати, такий
має предстати перед трибуналом в урядових справах за межами воєводства, якщо провину буде доведено істотними доказами – на смерть скарають. А якби не станув, то був би покараний на честь.
Вважаємо за потрібне довести до відома, щоб живність, порох
ніхто самовільно за пороги не поставляв, а лише з відома Київського воєводи і Черкаського старости, оскільки вони найкраще можуть знати потрібну кількість живності і пороху, що має бути на Запоріжжі.
А хто би наважився без відома і дозволу Київського воєводи і Черкаського старости, або їх намісників нинішніх і майбутніх, живність, порох,
олово, човни посилати на Низ, то якщо це шляхтич – живність тут же втратить і має бути викликаний ким-небудь до трибуналу в справах урядових
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за межами воєводства. Якщо провину доведуть – скарають на смерть, а коли
не стане перед трибуналом – на честь має бути покараний. А коли ж втратить
[честь] і зараз же без зволікання на смерть має бути покараний.
Трахтемирівський монастир, оскільки наданий їм від Його Королівської милості і Речі Посполитої, має їм залишатися; але лише таким
чином, щоб він був притулком для старих, хворих, поранених, для достойного перебування до смерті. Але збиратися і гуртуватися у ватаги, як
і в інших місцях, не повинні. А якщо там виникали б такі ватаги всупереч
нашій постанові, тоді ласку Його Королівської милості і Речі Посполитої,
яка показана їм у наданні того монастиря, втратять.
Транзакція комісарська
із запорізькими козаками, в обозі над річкою Россю.
Переклад здійснено за виданням: Pisma Stanisława Żołkiewskiego kanclerza
Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 315–318.

Ми, Станіслав Жолкєвський воєвода Київський, гетьман Польський
коронний, Барський, Кам’янецький, Ян Данілович воєвода Руський,
Белзький, Корсунський, Станіслав Конєцпольський підстолий коронний,
Вєлюнський старости і комісари для установлення порядку, делеговані
від Його Королівської милості пана нашого милостивого, ознайомлюємо
усіх, кому знати належить, що прийшли на Україну з військом кварцяним,
повідомили запорізьких козаків про комісію, доручену нам Його милістю
Королем, затим і вони на запрошення наше прислали товаришів своїх з
інструкціями і належними настановами, декларуючи, що волі Його милості Короля, пана нашого милостивого і усієї Речі Посполитої, порушувати не хочуть, а про порядок, який повинен бути серед них, і про волю
Його милості Короля хочуть почути і з нами про те переговорити.
Тоді перед комісією їм було показано і прочитано волю Його Королівської милості, щоб у державах Корони від них нічого такого не робилося, що було б на шкоду або для утиску чиєму-небудь і щоб на сусідні
держави турецького цезаря не нападали, перемир’я і пактів, які Його Королівська милість і Корона з давніх часів має з турецьким цезарем і нещодавно цього року поновлені, не порушували, щоб служили Його
Королівській милості і Речі Посполитій на визначених місцях, на сторожах від неприятелів Корони, на охороні переправ, як то предки їх робили.
А щоб там мали за що проживати, то на кожен рік давати їм від Його
Королівської милості тисячу злотих і сімсот поставів каразеї, які повинні
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доходити до них з Києва щорічно на святки. Повідомили їм і ту волю Його
Королівської милості, щоб у них був старший, затверджений Його Королівською милістю, поданий від пана коронного гетьмана тепер і на потім.
За наказом Його милості Короля повідомили, щоб нових юрисдикцій не заводили, хто де мешкає, панів своїх слухали. А оскільки їх дуже
багато зібралося і з таким великим скупченням важко підтримати порядок, щоб з тих своїх ватаг інших виписали й відпустили.
На таке наше подання козаки заявили, що волі Його Королівської милості противитися не хочуть і даровану ласку Його Королівської милості,
що їх хоче забезпечити грошима і сукном, вдячно приймають. Виходити у
море і нападати на держави турецького султана не хочуть і не будуть.
А на те, що їх таке велике число зібралося, заявили, що ремісників,
купців, шинкарів, війтів, бурмістрів та усіх інших, хто займається якимось ремеслом та іншим подібним, будуть виписувати від себе відмовляти їм. Також і тим, хто долучився до їх війська за останні три роки,
відмовлять, щоб козаками не називалися.
А коли комісар від Його Королівської милості прибуде до них із
грошима і сукном, то при ньому будуть виписувати, як то і раніше бувало,
щоб їх лише певне число зосталося, котрі брали б гроші та сукно і, на
звичних місцях проживаючи, служили Його Королівській милості і Речі
Посполитій, а на волость без волі і наказу Його милості Короля та Речі
Посполитої, коронного гетьмана не виходитимуть.
Все ж вони нам повідомили, що тих грошей і сукна ледве на тисячу
чоловік вистачить, а для служби на тих місцях більшого числа людей потрібно. Тож зоставили себе вільними у проханні звернутися до Його милості пана нашого милостивого і до Станів, зібраних на сейм, щоб
вольності, які давнім козакам від Його милостей Королів минулих надані
і Його Королівською милістю підтверджені, щоб у них залишилися цілими і непорушними; це прохання своє на ближньому сеймі Його Королівській милості через посланців своїх мають повідомити і нас просили,
щоби ми в цих проханнях перед Його милістю Королем їх підтримали. І
про те заявили, що хочуть при собі мати старшого з дозволу Його Королівської милості пана нашого і даного від гетьмана Коронного, як колись
був Оришовський та інші, який був би здібний, з війська їхнього був обраний і який повинен присягнути зі всім товариством, яке буде отримувати жолд від Його Королівської милості. Старший, щоб за порядком між
ними наглядав, аби те, про що постановили і постановить для управління
ними, належно виконувалося.
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Аби те, що тепер постановили, до справи дійшло, взяли ми писаря
земського Київського пана Гієроніма Вреща, ротмістра Його Королівської
милості пана Яна Бєлєцького, пана Юзефа Галицького, щоб разом із послами від запорізьких козаків, які були послані до нас, їхали до їх війська,
виконували усе сказане. У таборі над рікою Россю на Бросіщу званому
Стара Ольшанка, в день апостолів св. Шимона і Юди, 28 жовтня 1617 р.
Лист від козаків запорізьких
Його милості пану Станіславу Жолкєвському
і їх милостям панам комісарам.
Переклад здійснено за виданням: Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza
Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 318–322.

Я, Петро Кунашевич, і ми усе військо Його Королівської милості Запорізьке повідомляємо на всі майбутні часи, що коли прийшли на Україну із
кварцяним військом їх милості ясновельможні: Його милість пан Станіслав
Жолкєвський з Жовкви, воєвода Київський, гетьман коронний, Барський,
Кам’янецький [староста]; Їх милість пан Ян Данилович воєвода Руський,
Белзький, Корсунський [староста]; Їх милість пан Ян Жолкєвський Грубешівський староста, комісари для затвердження порядків з прикордонними
Речі Посполитій державами, від Його Королівської милості пана нашого милостивого делеговані і повідомили нас про комісію Його Королівської милості. Затим і ми на їх заклик від товариства свого до них посилали
декларувати і зараз декларуємо, що волі і наказам Його Королівської милості
пана нашого і усієї Речі Посполитої ні в чому противитися не будемо; так
само і про те, щоб їх милість про забезпечення наших прав, Його милістю
Королем паном нашим наданих і іменем Його Королівської милості і усієї
Речі Посполитої, оповіли, розказали й обіцяли дотримуватися.
Товаришам нашим, від нас до їх милості посланим, панове комісари, показавши комісію від Його Королівської милості, декларували
волю Його Королівської милості і всієї Речі Посполитої, нам доповіли.
На ті пункти, як через посланців своїх, так і через панів послів від
їх милостей панів комісарів до нас висланих: Його милості пана Федора
Сущанського, Проскуру писаря земського Київського Його Королівської
милості, пана Гієроніма Вреща ротмістра Його Королівської милості,
Його милості пана Яна Бєлецького і Його милості Юзефа Галицького
(окрім двох, які тут нижче згадуються), у яких наші прохання до Його
Королівської милості пана нашого милостивого і всієї Речі Посполитої
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на майбутній сейм залишаємо і їх милостей панів комісарів про прихильність Його Королівської милості просимо, зробити таким чином.
По-перше: щоб ми і нащадки наші в державах Його Королівської
милості нічого, що було б на шкоду і утиски кому-небудь, чинити не будемо. По-друге: на сусідні держави, зокрема на турецького султана, без
волі і наказу Його Королівської милості і Речі Посполитої нападати не
станемо і пакти, які Його Королівська милість і Річ Посполита з ним уклали здавна, і які у цьому році через панів комісарів поновили, порушувати не будемо, і на Чорне море Дніпром ходити перестанемо, а на своїх
традиційних місцях проживатимемо. А за старшого матимемо за призначенням Його Королівської милості пана нашого милостивого і пана гетьмана коронного теперішнього і того, хто буде потім, того, який би із
війська нашого гідний і здібний був, нами самими обраний, а його милістю паном гетьманом коронним затверджений. Той старший і все товариство від Короля братиме жолд, застерігатиме від неприятеля святого
Хреста і переправи боронитиме, як і предки наші те робили. І ми Його
Королівській милості пану нашому милостивому і усій Речі Посполитій
служити хочемо, обіцяємо і зобов’язуємося.
По-третє: зі своїх звичних місць без волі і наказу Його Королівської
милості і пана гетьмана коронного на волость не ходитимемо.
По-четверте: ремісників, купців, шинкарів, війтів, бурмістрів, кафаніків, будників, різників, кравців та інших не прийматимемо до себе, а
тих новоприбулих, які упродовж двох років вийшли з-під урядової юрисдикції, будучи міщанами, пристали до нашого війська, випишемо, щоб
вони козаками не називалися. Як і зараз наказуємо і від себе відлучаємо
і пізніше таких до війська свого без волі Його милості Короля і коронного
гетьмана приймати не будемо. А оскільки Його милість Король пан наш
милостивий дарує нам ласку свою панську, що хоче нас грошима і сукном
забезпечувати, кожного року до Києва посилаючи, вдячно то все від Його
Королівської милості пана нашого милостивого прийнявши, уклінно дякуємо. Однак за ті гроші, тисячу злотих та сім сотень поставів каразеї33,
ледве тисяча чоловік могла б вижити, і більшого числа людей потрібно,
звертаємося з проханням до Його Королівської милості пана нашого милостивого і до всіх станів, що зберуться на найближчий сейм. Землі вольностей наших, які нам від світлої пам’яті їх милостей Королів надані і
від Його Королівської милості пана нашого милостивого, нині правлячого, підтверджені, щоб ми в них у цілості і непорушно зоставалися. Про
__________________________________________________________________

33

Цінна, груба шерстяна тканина.
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що із проханням своїм до Його Королівської милості і станів коронних
на найближчий сейм послати не забудемо. Про все те згадане і тепер завершені та вирішені справи, ми і потомки наші, які після нас будуть, усе
військо Запорізьке непорушно дотримуватися буде за добрим щирим словом своїм лицарським.
На що дали ми той наш лист з прикладенням печаті військової із
підписом рук товаришів наших, які писати вміють. Діялося в обозі над
рікою Россю дня останнього жовтня, року 1617.
Петро Кунашевич, на той час війська Його Королівської милості
Запорізького гетьман, рукою своєю. Богдан Балика. Гарлік Свиридович.
Іван Мамаєвич осавул війська Його Королівської милості Запорізького.
Лаврентій Пашковський писар війська Запорізького. Станіслав Костожевський. Ян Міровський рукою своєю та ін.
Комісія Роставицька
друга із запорізькими козаками
Переклад здійснено за виданням: Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza
Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 330–334.

Томаш Замойський на Замості Київський, Книшинський, Гоньондзький, Ян Данілович з Журова Руський, Бузький, Корсунський воєводи;
Станіслав Жолкєвський з Жовкви канцлер, гетьман Коронний, Барський,
Яворівський, Кам’янецький староста; Станіслав Конєцпольський гетьман
польний Коронний, Велюнський, Жарновецький, Валенти Александер
Каліновський Кам’янецький, Брацлавський; Ян Склінський Жигвольський старости; Тибурцій Злотницький ротмістр Його Королівської милості, Ян Бєлецький, комісари від Його Королівської милості пана нашого
милостивого делеговані і призначені для вироблення умов і постанови з
панами молодцями війська Запорізького про способи їх життя і служби,
щоб могли залишатися на службі Його Королівської милості пана нашого
милостивого і Речі Посполитої, повідомляємо: згідно веління Його Королівської милості, п. н. милостивого і доручення нам даного, домовилися ми з панами молодцями війська Запорізького про час зустрічі нашої,
визначивши місце для цього над Роставицею, де на цей час стоїть військо
Його Королівської милості, нижче Паволочі, а війська Запорізькі стоять
за Білою Церквою на річці Узиня. Прислали до нас від війська Запорізького для переговорів і домовленостей з нами, наділені повними повноваженнями, затим тоді дня сьогоднішнього, тобто 8 жовтня 1619 року, такі
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виробили постанови і умови: щонайперше, оскільки такою є воля Його
Королівської милості пана нашого, щоб панове молодці Запорізькі проживали звичаєм предків своїх, на попередніх місцях за порогами, Речі
Посполитій служили, попереджуючи загрози, захищали переправи від
неприятелів, а людям усіх станів у державі Його Королівської милості
ніяких кривд і тягарів не чинили, пактів і перемир’я з сусідніми державами, а особливо з турецьким цезарем, не порушували.
Щоб там, на своїх традиційних місцях, мали з чого жити, надали їм
жолду річного готовими грішми 40 тис. злотих. Тепер же, згідно Вільшанської домовленості, за минулий рік взяли вони грошей 10 тис. злотих і сукна
700 поставів каразеї і також 10 тис. злотих за нинішній рік, таку суму грошей і сукна віддали їм тут у Білій Церкві; а потім вже не сукном, а готовими
грошима має доходити їх загальна сума 40 тис. злотих. Ці гроші мають віддаватися їм у Києві у день Св. Іллі Руського. А вони, беручи той жолд річний
від Його Королівської милості і від Речі Посполитої, лицарським словом
своїм зобов’язуються, що походів з Дніпра на Чорне море і ніяких нападів
на державу турецького цезаря чинити не мають і не будуть, що присягою
повинні підтвердити. Ті, що братимуть жолд від Його Королівської милості
і Речі Посполитої, не лише самі з Дніпра на море не ходитимуть, але й
іншим, якщо такі свавільні віднайдуться, заборонятимуть це всіма способами, а тих, які хотіли б порушити цю заборону, мають покарати.
Човни морські деякі уже знищені, а інших знищити мають, усуваючи тим самим спокусу для свавільних, щоб вони їх не викрадали для
походів у море, окрім тих човнів, що потрібні для перевозу через Дніпро,
і які повинні перебувати під надійною сторожею. А оскільки і про те
йдеться, щоб у державах Його Королівської милості, у маєтках Його Королівської милості, як у духовних, так і світських, прикрощів від них
людям не було, без чого не обійшлося б, коли б у такій великій кількості
і такою великою громадою проживали б, повинні для того переглянути,
згідно Вільшанської угоди, і з поміж своїх рядів виписати усіх ремісників,
шинкарів, війтів, бурмістрів, кафаніків, балакезів, різників і усіх, хто якимнебудь ремеслом займається, та іншим таким людям мають відмовити і
тим усім, які п’ять років перед тим до їх війська долучилися, щоб козаками
не називалися, оскільки ми такої великої кількості, яка нині виявилася, в
жодному разі не дозволяємо. А що тепер, як панове молодці то усвідомлюють, важко буде вибракувати з такої громади, коли ж то належно вибракують, нехай повідомлять про свою кількість Його Королівську милість
пана Нашого милостивого, якщо їх багато буде, а потім згідно того, як Його
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Королівська милість захоче таку їх кількість залишити, тоді на тих ту суму
40 тис. злотих буде дозволено видавати. А коли та сума грошей на свято
Св. Іллі Руського буде привезена до Києва, той, хто від Його Королівської
милості матиме доручення ті гроші передати, повинен достерегти, аби їх
не було більше за кількість, визначену Його Королівською милістю.
А ті, хто будуть виписані, повинні підкоритися владі старост, державців та їх намісників та інших панів, під ким хто житиме, до суду військового їх не віддавати, і панове молодці знатися з ними не повинні.
Особливо наголошуємо на тому, щоб панове молодці Запорізькі в маєтках
земських, духовних, світських, дідичних або взагалі не проживали б, або
ж, якщо там доми і помешкання свої мають, щоб панам дідичним, під
якими ті маєтності, віддавали послушенство, з підданства не виходили і
до іншої юрисдикції не зголошувалися. А до дня Св. Іллі Руського майбутнього 1620 року хто не хотів би під ким проживати і підданим пану
бути, має виселитися з його маєтності і мешкати там, де чия воля.
А ті, що в українських містах Його Короля милості проживатимуть, повинні своїм старостам, або їх підстаростам всіляку пошану віддавати. Коли б так трапилося на Україні, супроти неприятелів святого
Хреста при панах старостах або їх намісниках чинити так, як то годиться
лицарським людям.
І про це теж панове молодці Запорізькі, як на Вільшанці декларували, що посеред себе старшого повинні мати, який завжди має бути під
присягою з усім товариством, як то на Вільшанці постановлено, і з доручення Його милості пана Коронного гетьмана має бути, за прикладом, як
був колись Оришовський, через якого Його Королівська милість і Коронний гетьман домовлялися з ними про службу Його Королівській милості
і Речі Посполитій. Щоб той поміж них наглядав, щоб те, про що домовлено і постановлено, належно діялося; він же повинен буде відстежити,
щоби те, що вирішено про знищення човнів, було зроблено.
А ця нинішня постанова і угода у всі часи буде дотримуватися без
порушень, їх милості панове комісари від імені Його Королівської милості обіцяють і запевняють. А пан Петро Кунашевич, який на цей час
обраний старшим над військом Запорізьким, зі старшими осавулами, полковниками та з іншим лицарством війська Запорізького повинні своєю
присягою цю постанову підтвердити, що все, що від них залежить, будуть
належно виконувати. А щоб ця постанова була всім відомою, вирішили
внести її до книг гродських київських. Діялося в обозі над Роставицею,
нижче Паволочі дня 8 жовтня 1619 року.
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Лист від козаків запорізьких
його милості пану Станіславу Жолкєвському
і їх милості панам комісарам
Переклад здійснено за виданням: Pisma Stanisława Żołkiewskiego kanclerza
Koronnego i hetmana. Wydał August Bielowski. – Lwów: w drukarni zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, 1861. – S. 334–338.

Я, Петро Кунашевич, старший на цей час, і ми, усе військо Запорізьке Його Королівської милості пана нашого милостивого, отримавши
від Його Королівської милості універсал і лист через ясновельможних їх
милостей панів Томаша Замойського Київського, Книшинського, Гоньондзького, його милості пана Яна Даніловича Руського, Бузького, Корсунського, воєвод; його милості пана Станіслава Жолкєвського канцлера і
гетьмана Коронного, Барського, Яворівського, Кам’янецького, пана Станіслава Конєцпольського гетьмана польного Коронного, Вєлюнського,
Жарновецького, пана Валенти Александра Каліновського Кам’янецького,
Брацлавського, пана Томаша Склінського Жигвольського старост; пана
Тибурція Злотніцького ротмістра Його Королівської милості і пана Яна
Бєлєцького, комісарів делегованих від Його Королівської милості і Речі
Посполитої щодо умов і постанов про нашу службу, повідомлені про повеління Його Королівської милості пана нашого милостивого і належно
вчиняємо, шлемо до їх милостей товаришів наших: пана Яна Костжевського, пана Яна Одинця, пана Яцину, пана Рацибора Боровського та
інших до 20 на перемовини над Роставицею нижче Паволочі, де на цей
час їх милість з військом перебувають. Там, домовившись з обох сторін,
товаришів наших відправивши, до нас зі своєї сторони панів колег своїх
Його милість пана Томаша Склінського старосту Жигвульського, пана
Тибурція Злотніцького, пана Яна Бєлєцького, пана Гієроніма Вреща, пана
Міхала Холімовського і пана Валеріана Ставського для завершення і укладення комісії під датою 8 жовтня року 1619 вислати зволили, з якими,
переговоривши, про все до такої постанови дійшли.
Насамперед, оскільки такою є воля Його Королівської милості пана
нашого милостивого і Речі Посполитої, щоби ми на місцях своїх традиційних мешкаючи, стерегли від небезпек з боку неприятелів святого
Хреста і боронили переправи, пакти і перемир’я з сусідніми державами,
а особливо з цезарем турецьким, не порушували, за певний жолд там проживали, обіцяли нам милостивої ласки Його Королівської милості пана
нашого милостивого за кожен рік, за минулі роки від Вільшанської угоди,
жолд і за службу московську погоджену загальну суму готовими грошима
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40 тис. злотих і 1400 поставів каразеї, що вдячно прийняли. Погодили
вже по 40 тис. злотих готовими грошима, у Києві на день св. Іллі пророка
руського щороку давати. Беручи той щорічний жолд, установлений Його
Королівською милістю паном нашим милостивим, як вірні піддані Його
Королівської милості і щирими нашими словами рицарськими обіцяємо:
на Чорне море з Дніпра на шкоду державам цезаря турецького не виходити. І не лише самі, але й іншим усілякими способами забороняти це будемо і загороджуватимемо таку дорогу іншим свавільним. Решту морських
човнів, які ще не знищені, – знищимо, а які будуть залишені для переправ
і перевозу, ті триматимемо під надійною сторожею. Тих, хто свавільно у
море відважаться вийти, – покараємо. Своєї кількості зараз назвати не можемо, оскільки виписування ремісників, гендлярів, шинкарів та їм подібних займе немало часу, а то ще треба зробити по містах. Таких людей, що
до лицарських справ не належать, як-то: шинкарів, кравців, гендлярів і всіляких ремісників, кафаніків, рибалок і тих, хто упродовж п’яти років вийшли з-під юрисдикції своїх панів і назвалися козаками, від себе випишемо
і вилучимо. І вони, не тиняючись вольностями нашими, мають підлягати
зверхності панів своїх, старост та їх намісників, де хто буде мешкати.
А яке число нас залишиться, повідомимо через своїх посланців
Його Королівську милість пана нашого милостивого і подальшого указу
та розпоряджень про число, в якому маємо залишатися, будемо очікувати.
Їх милості панове комісари також вимагали від імені Його Королівської милості пана нашого милостивого, аби ми не обтяжували маєтностей земських, духовних, шляхетських, з тих маєтностей вийти
наказали, даючи час на вихід до св. Іллі пророка руського року наступного 1620. Тоді ж ми (з великою повагою до вольностей наших, нам наданих привілеями найясніших Королів панів наших померлих, звернемося
з проханням своїм до Його Королівської милості пана нашого милостивого, щоб непорушно при них зоставалися) постановили таким чином:
хто бажає залишитися разом з нами на службі Його Королівській милості
і Речі Посполитій, щоб з шляхетських маєтностей (якщо не буде милостивої ласки Його Королівської милості пана нашого милостивого залишити нас при стародавніх вольностях і правах) виселився і в маєтностях
Його Королівської милості шукав собі безпечного помешкання, де чия воля
буде. У маєтностях же Його Королівської милості, де мешкання свої маємо
і мати будемо, чинитимемо належне пошанування їх милостям панам старостам, підстаростам та їх намісникам. А коли трапиться вторгнення неприятеля святого Хреста, супроти нього при старості і підстарості, або з
отаманом своїм виступимо і що нам належить будемо робити.
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Їх милість радили додати у комісію і те, щоб ми з доручення Його
Королівської милості пана нашого милостивого і його милості пана гетьмана коронного при собі мали старшого, як-то колись небіжчик пан Оришовський був і це не забороняється. Кого ж його милість пан канцлер і
гетьман коронний на цей час призначить, з тим до Його Королівської милості на наступний сейм, куди ми послів своїх з проханнями пошлемо,
позиватись радив, оскільки те у волі Його Королівської милості залишається. Про це і є прохання наше, щоб спільно з нами на славу та службу
Його Королівській милості і Речі Посполитій супроти Коронного неприятеля виступав і про нам потрібне у Його Королівської милості і міг домовитися. Про те все, що згадано і постановлено, що зараз має трапитись
і потім траплятиметься присягами своїми усі підтверджуємо і про це цей
лист дали з прикладанням печаті нашої військової із власноручними підписами, що при цьому були і писати уміли. Діялось в обозі на Узені дня
17 жовтня 1619 року.
Петро Кунашевич старший, рукою своєю. Ян Ярич. Григор Жатеркевич осавул війська Запорозького. Михайло Воловець. Тишко Бобель.
Станіслав Золчовський. Димитр Прецлавець. Ян Бачинський. Ян Костожевський. Мартин Пнєвський. Александер Качковський. Іван Гайдученко. Лаврентій Пашковський писар військовий. Іліаш Ільницький.
Із польської переклав Іван Ярмошик

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ У ВАРШАВІ
В історії української гуманітаристики ХХ ст. одне з найпомітніших
місць займає Український Науковий Інститут у Варшаві. Саме завдяки діяльності Інституту Варшава, разом з Прагою, Подєбрадами та Берліном
стала центром української вільної науки у 1930-х рр. Перебування у столиці
Польської Республіки частини Уряду УНР на чолі з Андрієм Лівицьким надавало варшавському центру й особливого суспільно-політичного значення.
Загалом у Варшаві протягом 1920–30-х років діяла ціла низка українських громадських, господарських, спортивних та інших товариств.
Перші спроби заснування емігрантського науково-освітнього закладу, з дозволу Ради Міністрів Польської Республіки, були реалізовані у створенні
Факультету православної теології при Варшавському університеті у 1925 р.1
Новий період в історії української наукової еміграції у Варшаві
започатковано переїздом з Праги до Варшави Олександра Лотоцького у
1928 р. Саме стараннями О. Лотоцького та І. Огієнка до співпраці на Богословському факультеті Варшавського університету були запрошені з Праги
Василь Бідном, з Берліна – Дмитро Дорошенко2. З зосередженням значного
числа українських істориків у Варшаві, й постала потреба створення окремого українського наукового осередку, яким і став Український Науковий
Інститут у Варшаві, що був офіційно затверджений Радою Міністрів
Польської Республіки 7 лютого 1930 р. Першим директором Інституту став
О. Лотоцький, а першим науковим секретарем – Р. Смаль-Стоцький.
Попри те, що на сьогодні Український Науковий Інститут у Варшаві
частково висвітлений у літературі3, написання його академічної історії є
справою майбутнього. Насамперед це зумовлено незбереженістю архіву
Інституту, що загинув (або зник) під час російсько-німецької агресії проти
Польщі в 1939 р., коли було фактично ліквідовано і сам Інститут. Тому важливим завданням українського джерелознавства та археографії є пошук і
оприлюднення в Україні максимально повного корпусу джерел (як тих,
__________________________________________________________________

1
Статут факультету: Statut Tymczasowy Studium Teologji Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskie, Ἐλπίς, кн. II (Warszawa 1927) 203–207.
2
В.А. Потульницький, Український науковий Інститут у Варшаві (1930–1939), Український археографічний щорічник. Нова серія, вип. 3/4 (К. 1999) 357.
3
Див., напр.: В.А. Потульницький, Op. cit., c. 356–369; С. Козак, Український Науковий
Інститут у Варшаві (1930–1939), Історіографічні дослідження в Україні, вип. 22: Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття. Доп. та мат. Міжнар. наук. конф., 20–21 жовтня 2011 р., К. 2012, с. 59–68.
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що були вже опубліковані, в тому числі публіцистичних, так і неопублікованих, включаючи речові) з історії Українського Наукового Інституту
у Варшаві. Головним документом будь-якої установи є її статут. Статут
же Українського Наукового Інституту у Варшаві, окрім джерелознавчого
значення, демонструє зразок лаконічного Статуту успішної наукової установи, що в складних умовах спромоглась підготувати і видати низку
першорядної ваги праць.
Інститут провадив активну і багатогранну наукову та громадську
діяльність, активно співпрацюючи як з польськими, так і зарубіжними
науковими центрами та окремими вченими. За короткий час свого існування (1930–1939 рр.) Інститут опублікував 54 томи “Праць Українського
Наукового Інституту”. Великою заслугою Інституту стало видання повного зібрання творів Тараса Шевченка, що увійшло в науку як видання
Павла Зайцева і вважається одним з найкращих. На жаль через німецькорадянську окупацію Польської Республіки в 1939 р. не вдалося видати
три з запланованих 16-ти томів.
Науково-дослідна робота провадилась у різноманітних комісіях та
семінарах. Останніх були три: економічний, філологічний та шевченкознавства, а комісій було п’ять: історично-літературна, юридична, з перекладу Святого Письма та богослужбових книг, політичної нової та
новітньої історії України та українсько-польських відносин.
Особливо важливою в плані порозуміння українського та польського
народів була діяльність комісії українсько-польських відносин, що складалася з українських та польських дослідників і діяла у складі двох секцій:
історичної та філологічної. Ця комісія охоплювала широке коло питань
взаємодії двох народів протягом століть. Першим виданням комісії була
монографія Л. Василевського “Українська справа як міжнародне питання”
(Варшава, 1934), опублікована українською та польською мовами.
Таким чином дослідження діяльності Українського Наукового Інституту у Варшаві не лише доповнює знання з історії української еміграції міжвоєнного періоду та історії української науки загалом, а й дає
важливий досвід для розбудови української науки та освіти загалом.
***
Документи подаються як мовою оригіналу, так і в українському перекладі. В основу публікації Статуту покладено текст, опублікований у
“Dzienniku Urzędowem” (1930, Nr. 4), з урахуванням публікації в “Sprawach Narodowościowych” (1930, Nr. 2).
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ДОКУМЕНТИ
1.
UKRAIŃSKI INSTYTUT NAUKOWY4
W Nr. 41 “Monitora Polskiego” z dn. 19 lutego 1930 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 lutego 1930 r. w sprawie Ukraińskiego Instytutu Naukowego następującej treści:
Na podstawie art. 15 i 18 dekretu z dn. 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczełnych (Dr. Pr. Kr. P. Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
§ 1.
Przy Ministrze Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tworzy się Ukraiński Instytut Naukowy.
§ 2.
Ukraiński Instytut Naukowy ma na celu:
a) studja w zakresie życia gospodarczego, kultury i historii narodu ukraińskiego;
b) przygotowanie sił do pracy naukowej.
§ 3.
W tym celu Ukraiński Instytut Naukowy:
a) urządza odczyty w języku polskim lub ukraińskim, które za zgodą odnośnych władz mogą być wygłaszane w szkołach akademickich lub innych szkołach wyższych, towarzystwach i instytucjach naukowych;
b) urządza systematyczne kursy w języku ukraińskim w Warszawie i innych
miejscowościach Rzeczypospolitej;
c) wydaje organ naukowy i ogłasza drukiem bądż oryginalne prace naukowe,
bądż tlumaczenia na język ukraiński dzieł naukowych i podręczników.
§ 4.
Pierwszy skład członków zwyczajnych Ukraińskiego Instytutu Naukowego powoła Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z pośród profesorów, docentów i innych uczonych; następnych członków zwyczajnych i nadzwychajnych
powołuje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek Instytutu.
Prawa i obowiązki członków zwyczajnych i nadzwyczajnych określi statut Instytutu.
§ 5.
Członkowie biorą udział w posiedzeniach Instytutu i mają prawo do wygłaszania na nich wykładów oraz do ogłaszania swych prac w wydawnictwach Instytutu.
Może im być powierzone kierownictwo poszczególnych oddziałów Instytutu.
§ 6.
W Instytucie zostają utworzone następująnce oddziały:
__________________________________________________________________

4

Sprawy Narodowościowe 1 (kwiecień 1930) 58–59.
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a) ukraińskiego życia gospodarczego i społecznego;
b) ukraińskiej historii politycznej oraz historii kultury ukraińskiej i jej stanu
dzisiejszego (ęzyk, literatura, prądy duchowe);
c) historii kościełnej.
W miarę potrzeby Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
może ustanowić inne oddziały.
§ 7.
Dyrektora Instytutu na wniosek Instytutu, a na wniosek Dyrektora, Sekretarza
Naukowego Instytutu, powołuje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z pośród członków Instytutu.
Pierwszego Dyrekrora i Sekretarza Naukowego Instytutu powoła Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na lat trzy.
§ 8.
Dyrektor reprezentuje Instytut na zewnątrz i kieruje jednym z jego oddzialów.
Sekretarz Naukowy Instytutu jest redaktorem prac Instytutu i kieruje jego kancelarją.
§ 9.
Instytut przedstawia Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
kandydatów do stypendjów oraz plan swej działalności.
§ 10.
Szczegółowy statut Instytutu wyda Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.
§ 11.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 12.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów
(–) K. Bartel.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(–) Sł. Czerwiński.
Переклад
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІСТИТУТ
В № 41 “Monitora Polskiego” від 19 лютого 1930 р. опубліковано Розпорядження Ради Міністрів від 7 лютого 1930 р. у справі Українського Наукового
Інституту такого змісту:
На підставі ст. 15 і 18 декрету від 3 січня 1918 р. про тимчасову організацію верховної влади (Dr. Pr. Kr. P. Nr. 1, poz. 1) проголошується наступне:
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§ 1.
При Міністрі Релігійних Віросповідань і Народної Освіти утворюється
Український Науковий Інститут.
§ 2.
Український Науковий Інститут має на меті:
а) вивчення сфери життя господарського, культури та історії українського
народу,
b) підготовку кадрів до наукової праці.
§ 3.
Для досягнення мети Український Науковий Інститут:
а) влаштовує лекції польською чи українською мовою, які за згодою відповідної адміністрації можуть бути виголошені в академічних та інших вищих
школах, у наукових товариствах та інституціях,
b) влаштовує систематичні курси української мови в Варшаві та інших
місцевостях Республіки,
с) видає науковий орган та публікує як оригінальні наукові праці, так і переклади на українську мову наукових праць та підручників.
§ 4.
Перший склад звичайних членів Українського Наукового Інституту призначає Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти з-поміж професорів, доцентів та інших науковців; наступних членів звичайних і надзвичайних призначає
Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти за поданням Інституту.
§ 5.
Звичайні члени беруть участь у засіданням Інституту і мають право виголошувати на них доповіді або ж оприлюднювати свої праці у виданнях Інституту.
Їм може бути доручене керівництво окремим відділом Інституту.
§ 6.
В Інституті утворені такі відділи:
а) українського господарського і суспільного життя,
b) української політичної історії та історії й сучасного стану української
культури (мова, література, духовні течії),
с) церковної історії.
За потреби Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти може заснувати інші відділи.
§ 7.
Директора Інституту за поданням Інституту, а за поданням Директора –
Наукового Секретаря Інституту, призначає Міністр Релігійних Віросповідань і
Народної Освіти з-поміж членів Інституту.
Першого Директора і Наукового Секретаря Інституту призначає Міністр
Релігійних Віросповідань і Народної Освіти на три роки.
§ 8.
Директор представляє Інститут назовні і керує одним з його відділів.
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Науковий Секретар Інституту є редактором праць Інституту і керує його
канцелярією.
§ 9.
Інститут представляє Міністрові Релігійних Віросповідань і Народної Освіти кандидатів на стипендії, а також план своєї діяльності.
§ 10.
Детальний статут Інституту надасть Міністр Релігійних Віросповідань і
Народної Освіти.
§ 11.
Виконання цього розпорядження доручається Міністрові Релігійних Віросповідань і Народної Освіти.
§ 12.
Це розпорядження набуває чинності з дня оприлюднення.
Голова Ради Міністрів
(–) K. Бартель
Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти
(–) Сл. Червінський.
2.
ZARZĄDZENIE5
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 13 marca 1930 r.
w sprawie statutu Ukraińskiego Instytutu Naukowego.
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w
sprawie Ukraińskiego Instytutu Naukowego (Monitor Polski Nr. 41, poz. 68) nadaję
Ukraińskiemu Instytutowi Naukowemu następujący statut.
STATUT
Ukraińskiego Instytutu Naukowego.
§ 1.
Ukraiński Instytut Naukowy przy Ministrze Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r.,
ma na celu:
a) studia w zakresie życia gospodarczego, kultury i historii narodu ukraińskiego,
b) przygotowanie sił do pracy naukowej.
§ 2.
W tym celu Ukraiński Instytut Naukowy:
__________________________________________________________________
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Dziennikу Urzędow 4 (1930) 105–107; Sprawy Narodowościowe 2 (maj 1930) 230–232.
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a) urządza odczyty w języku polskim lub ukraińskim, które za zgodą właściwych władz mogą być wygłaszane w szkołach akademickich i innych szkołach wyższych, towarzystwach i instytucjach naukowych,
b) urządza kursy systematyczne w języku ukraińskim w Warszawie i innych
miejscowościach Rzeczypospolitej,
c) wydaje organ naukowy i ogłoszą drukiem bądź oryginalne prace naukowe,
bądź tłumaczenia na język ukraiński dzieł naukowych i podręczników.
§ 3.
Ukraiński Instytut Naukowy składa się z członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§ 4.
Członkami zwyczajnymi Instytutu6 mogą być profesorowie, bądź docenci, oraz
zasłużeni dla nauki uczeni.
§ 5.
Członkami nadzwyczajnymi mogą być uczeni, zajmujący się studiami nad
przeszłością i teraźniejszością narodu ukraińskiego.
§ 6.
Członkowie zwyczajni tworzą zebranie ogólne pod nazwą Kolegium Naukowego Ukraińskiego Instytutu Naukowego.
§ 7.
Członkowie zwyczajni, stale zamieszkujący w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązani są do brania udziału w posiedzeniach Kolegium Naukowego i mają prawo do wygłaszania na nich wykładów oraz do ogłaszania swych prac w wydawnictwach Instytutu.
§ 8.
Członkowie nadzwyczajni korzystają z urządzeń Instytutu oraz biorą udział w
jego pracach naukowych.
§ 9.
W Instytucie zostają utworzone następujące oddziały:
a) ukraińskiego życia gospodarczego i społecznego,
b) ukraińskiej historii politycznej oraz historii kultury ukraińskiej i jej stanu
dzisiejszego (język, literatura, prądy duchowe),
c) historii kościelnej.
W miarę potrzeby Minister Wyznań Religijnych i Oświcenia Publicznego może
ustanowić inne oddziały.
§ 10.
Dyrektora Instytutu, na wniosek Kolegium Naukowego Instytutu z pośród
członków zwyczajnych Instytutu, oraz Sekretarza Naukowego na wniosek Dyrektora
również z pośród członków zwyczajnych Instytutu powołuje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na dwa lata.
__________________________________________________________________

В публікації у “Sprawach Narodowościowych” (Nr. 2 (maj 1930) 231) слова “Instytutu”
немає.
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Pierwszego Dyrektora i pierwszego Sekretarza Naukowego Instytutu powołuje
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na lat trzy.
§ 11.
Do [zadań] Dyrektora Instytutu należy ogólne kierownictwo Instytutu. Dyrektor reprezentuje Instytut nazewnątrz i kieruje jednym z jego oddziałów.
§ 12.
Sekretarz Naukowy Instytutu jest redaktorem prac Instytutu, kieruje jego sprawami gospodarczemi, oraz kancelarią pod nadzorem Dyrektora.
§ 13.
Kolegium Naukowe kieruje działalnością naukową i administracyjną Instytutu.
Do [zadań] Kolegium należy:
a) wybór kandydata na Dyrektora Instytutu,
b) wybór członków zwyczajnych do zatwierdzenia przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
c) wybór członków nadzwyczajnych,
d) wybór kandydatów do stypendiów do zatwierdzenia [przez] Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
e) opracowanie planu działalności naukowej i
f) opracowanie planu finansowego Instytutu do zatwierdzenia [przez] Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Kolegium Naukowe Instytutu obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
§ 14.
Przy Instytucie istnieje biblioteka, złożona głównie z dzieł, należącyzch do
dziedziny ukrainoznawstwa.
§ 15.
Instytut posiada własny organ pod tytułem “Praci Ukrainskoho Naukowoho
Instytutu w Warszawi”.
§ 16.
Instytut używa pieczęci w językach polskim i ukraińskim z napisem: “Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie”.
§ 17.
Instytut przedstawia do zatwierdzenia w granicach planu finansowego stypendia dwóch kategorii:
a) stypendia wyższe, przeznaczone przedewszystkim dla osób narodowości
ukraińskiej, zamierzających poświęcić się pracy naukowej pod kierunkiem jednego
ze zwyczajnych lub nadzwyczajnych członków Instytutu,
b) stypendia niższe, dla stypendystów narodowości ukraińskiej, studiujących jako
specjalność jeden z przedmiotów, objętych którymkolwiek z oddziałów Instytutu.
Stypendyści są obowiązani do składania sprawozdań ze swych prac w końcu
roku.
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§ 18.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołuje Radę Naukową Instytutu w charakterze organu doradczego na lat dwa szpośród przedstawicieli
instytucji naukowych w składzie 3 osób, która będzie obowiązana przedstawiać Ministrowi opinię:
a) o planie rocznej pracy Instytutu,
b) w każdej poszczególnej sprawie, przesłanej jej przez Ministra.
Warszawa, dnia 13 marca 1930 r. (Nr. IV, SW-2422/30).
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:
Sł. Czerwiński.
Переклад:
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Міністра Релігійних Віросповідань та Народної Освіти
з дня 13 березня 1930 р.
щодо статуту Українського Наукового Інституту
На підставі § 10 Розпорядження Ради Міністрів з дня 7 лютого 1930 р. у справі
Українського Наукового Інституту (Monitor Polski Nr. 41, poz. 68) надає Українському Науковому Інститутові наступний статут.
СТАТУТ
Українського Наукового Інституту.
§ 1.
Український Науковий Інститут при Міністрі Релігійних Віросповідань і
Народної Освіти, заснований розпорядженням Ради Міністрів з дня 7 лютого
1930 р., має на меті:
а) вивчення сфери життя господарського, культури та історії українського
народу,
b) підготовку кадрів до наукової праці.
§ 2.
Для досягнення мети Український Науковий Інститут:
а) влаштовує лекції польською чи українською мовою, які за згодою відповідної адміністрації можуть бути виголошені в академічних та інших вищих
школах, у наукових товариствах та інституціях,
b) влаштовує систематичні курси української мови в Варшаві та інших
місцевостях Республіки,
с) видає науковий орган та публікує як оригінальні наукові праці, так і переклади на українську мову наукових праць та підручників.
§ 3.
Український Науковий Інститут складається зі звичайних на надзвичайних
членів.
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§ 4.
Звичайними членами Інституту можуть бути професори або доценти,
також інші відомі науковці.
§ 5.
Надзвичайними членами можуть бути вчені, що займаються дослідженням минулого та сьогодення українського народу.
§ 6.
Звичайні члени утворюють загальні збори під назвою Наукової Колегії
Українського Наукового Інституту.
§ 7.
Звичайні члени, що постійно проживають у Польській Республіці, зобов’язуються брати участь у засіданнях Наукової Колегії і мають право виголошувати на них доповіді або ж оприлюднювати свої праці у виданнях Інституту.
§ 8.
Надзвичайні члени користуються установами Інституту як і беруть участь
у його наукових працях.
§ 9.
В Інституті утворені такі відділи:
а) українського господарського і суспільного життя,
b) української політичної історії та історії й сучасного стану української
культури (мова, література, духовні течії),
с) церковної історії.
За потреби Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти може заснувати інші відділи.
§ 10.
Директора Інституту, за поданням Наукової Колегії Інституту з-поміж звичайних членів Інституту, та Наукового Секретаря, за поданням Директора, так
само з-поміж звичайних членів Інституту, призначає Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти на два роки.
Першого Директора і першого Наукового Секретаря Інституту призначає
Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти на три роки.
§ 11.
До [повноважень] Директора Інституту належить загальне керівництво Інститутом. Директор представляє Інститут назовні і керує одним з його відділів.
§ 12.
Науковий Секретар Інституту є редактором праць Інституту, керує його
господарськими справами та канцелярією під контролем Директора.
§ 13.
Наукова Колегія керує науковою та адміністративною діяльністю Інституту. До [завдань] Колегії належить:
а) обрання кандидата на Директора Інституту,
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b) обрання звичайних членів до затвердження Міністром Релігійних Віросповідань і Народної Освіти,
с) обрання надзвичайних членів,
d) обрання кандидатів на стипендіатів до затвердження Міністром Релігійних Віросповідань і Народної Освіти,
e) розроблення плану наукової діяльності та
f) розроблення фінансового плану Інституту до затвердження Міністром
Релігійних Віросповідань і Народної Освіти.
Наукова Колегія діє на підставі власнозатвердженого регламенту.
§ 14.
При Інституті існує бібліотека, яка в основному складається з праць, що
належать до сфери українознавства.
§ 15.
Інститут має власний орган від заголовком “Праці Українського Наукового
Інституту в Варшаві”.
§ 16.
Інститут використовує печатку в українській і польській мовах з написом:
“Український Науковий Інститут в Варшаві”.
§ 17.
Інститут представляє до затвердження в рамках фінансового плану стипендії двох категорій:
a) вищі стипендії, призначені насамперед для осіб української національності, що прагнуть присвятити себе науковій праці під керівництвом одного зі
звичайних чи надзвичайних членів Інституту,
b) нижчі стипендії для стипендіатів української національності, що спеціально спеціалізуються з одного з предметів, охоплених будь-яким відділом Інституту.
Стипендіати зобов’язані складати звіти за свою працю в кінці року.
§ 18.
Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти скликає Наукову
Раду Інституту в якості дорадчого органу на два роки з-поміж представників наукових установ у складі 3-х осіб, що буде зобов’язана подавати Міністрові звіт:
a) про річний план роботи Інституту,
b) про кожну окрему справу, надіслану їй від Міністра.
Варшава, дня 13 березня 1930 р. (Nr. IV, SW-2422/30).
Міністр Релігійних Віросповідань і Народної Освіти:
Сл. Червінський

Публікація та переклад Дмитра Гордієнка

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Ілько Борщак
СЛОВ’ЯНСЬКІ СТУДІЇ У ФРАНЦІЇ (1840–1950)*
I. Адам Міцкевіч, або романтизм в “Колеж де Франс”
Слов’янськими народами цікавилася певна французька еліта мандрівників, дипломатів і письменників віддавна, і згадки, звичайно сильно
поплутані, про слов’янський світ ми знаходимо навіть у французьких середньовічних романах. Проте в офіціяльній французькій вищій освіті
слов’янські студії вперше побачили світ 1840 р., коли була заснована в
“Колеж де Франс” для Адама Міцкевіча катедра “слов’янської мови й літератури” (нехай читач зверне увагу на “однину” в назві катедри, що свідчить про те, як уявляли собі тоді у Франції слов’янські мови. Лише 1867 р.
“множина” замінила “однину”). Була це взагалі перша слов’янська катедра в Західній Европі. Париж, під цим оглядом, випередив Відень і Берлін. Вибір наукової установи для катедри, особа першого професора, ну
й дата заснування цієї катедри, – не були випадкові.
“Колеж де Франс” заснував 1530 р. король Франсуа Перший, як
противагу Сорбоні, що мала свого часу монополію освіти й була суто католицькою, отже, ворожою до деяких ідей Ренесансу і, очевидячки, до
протестантських ідей, які ширилися тоді у Франції. В “Колеж де Франс”
мали знайти собі місце гебрайські та грецькі студії, а не лише латинські,
як це було в Сорбоні. Від самого початку свого існування аж по сьогоднішній день “Колеж” залишився вогнищем “вільної” науки, де видатні
вчені, найвидатніші у Франції, викладають “вільно”, не вимагаючи ніяких
дипломів від слухачів, але й самі не надаючи також ніяких дипломів.
“Колеж” був і є “лябораторією науки”. Список професорів “Колежу”, або
“королівських лекторів”, як вони колись називалися, це – славна сторінка
історії французької, й не лише французької, культури.
Засновуючи катедру слов’янських мов якраз у “Колежі”, французький уряд тим самим показав, що, хоч він визнає віднині значення тих мов,
__________________________________________________________________

Вперше опубліковано в часописі “Україна: українознавство і французьке культурне
життя”, ч. 5 (1951), що його видавав у Парижі І. Борщак. Враховуючи, з одного боку, малодоступність часопису в Україні, а з другого, важливість статті як для розвитку українського слов’янознавства, так і з метою повернення в Україну наукового доробку
української діаспори, у цьому випадку одного з її найчильніших представників – Ілька
Борщака (1892–1959), ця стаття перевидається у першого випуску нового слов’янознавчого часопису в Україні. – Д. Гордієнко.
*
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але не вважає можливим ще визнавати за тими мовами права бути предметом наукових ступенів і дипломів.
Рік заснування паризької катедри припав на добу, коли російський
уряд вислав у слов’янські країни своїх майбутніх перших славістів, до речі,
здебільшого українців з походження (Бодянський, Григорович…), коли
праці Добровського, Копітара, Вука розкрили нові обрії в науці. Не бракувало й суто політичних причин до створення паризької катедри в 1840 р.:
Росії боялися тоді в ліберальній Европі, як “жандарма” реакції, як страшної
“варварської” сили. Симпатії Европи були по боці пригніченої Польщі та
слов’янських народів Туреччини, що їм загрожувала московська експансія.
Тому не дивно, що першим, хто обняв нову катедру в “Колеж де
Франс”, був польський поет Міцкевіч, тоді політичний еміґрант у Парижі.
Зрештою, рішучу ролю в створенні тієї катедри відіграв князь Адам Чарторийський, некоронований король польської еміґрації. Князь Чарторийський провадив тоді, так би мовити, слов’янофільську політику, що її
завданням було вирвати від Росії на користь відродженій Польщі ролю
опікунки слов’янських народів. Тому Чарторийський, як голова польського “Історико-літературного товариства” в Парижі, звернувся до міністра освіти Кузена, – історика й філософа, – з проханням заснувати
слов’янську катедру в Парижі. Уряд, задовольнивши прохання Чарторийського, тим самим посередньо підтримав польські амбіції щодо слов’янського світу. Для дослідника історій слов’янських студій у Франції не
зайвим буде перечитати в “Moniteur Universel” (20, 21 квітня 1840 р.) дискусії у французькому парляменті, присвячені заснуванню катедри. Ті дискусії яскраво свідчать, з одного боку, про політичний характер, що
надавався новій катедрі, а, з другого, про неабияке неуцтво французьких
політичних діячів у слов’янських справах. Між іншим, ані дискусії, ані
декрет про заснування катедри навіть не згадують України.
Отже, першим професором слов’янської катедри був не вчений, а
поет, що не викладав, а співав пеани своїй батьківщині та величав її месіянізм. “Виклади” Міцкевіча видрукувані в 1849 р. (поет професорував
у роках 1840–44) сьогодні, очевидячки, не мають ніякого наукового значення й є лише одним із джерел до історії слов’янської спільности.
Всі слов’яни, що тоді перебували в Парижі, – їх, зрештою, крім поляків, було обмаль, – відвідували виклади Міцкевіча, так що швайцарський
письменник Лібр міг слушно назвати виклади польського поета “конґресом слов’янських націй”. Поміж французами, що слухали Міцкевіча,
можна було бачити Мішле, Жорж Занд, Монталянбера, Кіне… “Міцкевіч, –
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твердить один з його слухачів, – був живим втіленням розп’ятої Польщі.
Він, у якійсь лихоманці, поетичною мовою скандував свої виклади. Стоячи,
спираючись на палицю, висунувши тіло наперед, натхненні очі, зворушливий голос – такий був професор Міцкевіч. Сила його викладів була така,
що слухачі плакали, жінки діставали нервову кризу, а дехто цілував руки
професорові…” Переляканий уряд Люї-Філіппа, що доживав останні роки,
скінчив тим, що, 25 травня 1844 р., заборонив виклади Міцкевіча, які могли
викликати дипломатичні інциденти з Росією чи Австрією.
Міцкевіч говорив здебільшого про слов’янську літературу, але в її
центрі, очевидячки, була в нього польська література.
А ось що саме твердив Міцкевіч про Україну, якщо друковані виклади цілковито відповідають словам промовця:
“Між поляками й росіянами лежить територія, вельми цікава для історії слов’янських літератур. Неможливо окреслити одною назвою цю обширну територію. Колись вона звалася “Мала Скитія”, вона межує з
Малоросією і Малопольщею. Велика часина цієї території – Україна (значить, у Міцкевіча “Україна” не є ціла теперішня українська територія). Там
народився нарід, відомий під назвою козаків, – мішанина слов’ян, татар і
турків. Вони розмовляють мовою, що займає середнє місце між польською
й російською… Козацька література міняла ідеї, форми, тенденції, залежно
від впливу Польщі або Росії. Там співали пісень про завзяття козацьких
вождів, про їх кохання, про їх пригодницькі експедиції проти поляків чи
росіян. Українські степи – це країна ліричної поезії…” Як зразок української книжної поезії, Міцкевіч цитує твори… Залєського й Мальчевського.
Як бачимо, вістки про Україну та її літературу тут вельми поплутані, й з цього погляду Міцкевіч пасе задню у порівнянні з тим, що про
Україну писали французи, – хоч би Вольтер, – у XVIII віці.
II. Кипріян Робер, перший француз на слов’янській катедрі
1845 р. Міцкевіча, що, як ми бачили, не з своєї охоти залишив
слов’янську катедру, замінив у “Колежі” вже француз, Кипріян Робер,
який займав ту катедру аж до 1857 р. Як і Міцкевіч, Робер завдячував
своє призначення Чарторийському, що в його царгородській політичній
аґенції він один час працював.
Етнограф з фаху й мандрівник, Робер перший ввів у “Колеж” балканських слов’ян, але все цікавився українцями, на яких на початку своєї
діяльности дивився крізь окуляри Чарторийського та його оточення. В голосній статті Робера, що з’явилася 15 березня 1846 р. у відомому журналі
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“Revue des deux Mondes”, ми читаємо: “Якщо поляки й малороси, обидва
народи, забудуть одні одним минулі образи, якщо між ними пануватиме
взаємне довір’я, якщо ці два народи, що в слов’янському світі є речниками протилежних прикмет – латинства й геленізму, якщо ці два народи
знову нав’яжуть сполуку, що в’язала їх впродовж віків, – тоді Польща
зможе поставити спротив, навіть заатакована всіма силами трьох держав
(Росія, Австрія, Прусія), бо поляки й малороси разом становлять 25 мільйонів населення, що належить до найбільш войовничого в Европі…”.
З інавґураційного викладу Робера в “Колеж де Франс” бачимо, що
новий професор знав твори Бодянського, Максимовича, Срезневського, і
що він твердив: “В Україні я знайшов звичаї, леґенди, побут, одно слово –
ціле “руське” життя (toute la vie russine), повне південних споминів”. Цікаво, що Робер перший в Европі спробував запровадити в науковий ужиток термін Oukraine, замість Ukraine. Чи не його слідами пішов Драгоманов, коли вживав назви Oukraine в своїх французьких виданнях?
Виклади Робера зібрано в двох томах під заголовком “Слов’янський
світ. Минуле, сучасне й майбутнє” (1851 р.).
Ось що ми читаємо в тих викладах про Україну:
“Це – раса войовнича й неспокійна, що втручалася в усі революції
та війни, які коїлися на Сході Европи. Після монгольської навали Київ
був змушений підкоритися Польщі, але, незважаючи на все лихо, що його
український нарід терпів від татар, він не схотів піти слідами своєї столиці
й поєднатися з Польщею, воліючи дикунську незалежність, аніж культурне
кріпацтво. Український нарід витворив козаччину, себто спершу звичайних
степових розбишак; пізніше ці самі страшні козаки, що до них поляки підлещувалися, згодилися поєднатися з Польщею на рівних федеративних основах… Козаки належали до православної віри, латинські прелати знайшли
в цьому добру нагоду виявити свою запопадливість. Польська шляхта через
політичні причини піддержала латинську пропаґанду. Обурена Україна взялася до зброї. Ось тоді й розпочалася війна між католицькими й православними слов’янами, що в своїй новітній формі тягнеться аж до наших
днів. Змушені через польську нетерпимість приєднатися до царської держави, козаки зробилися головною військовою силою цієї держави, бо без
них Росія не могла б існувати. Весела жвавість, відвага й нахил до пригод
у козаків – усе це створило природний перехід від важких і млявих москалів до палких азіятів-кочовників…
Тепер від козацьких привілеїв збереглися лише спомини. Козаки змішалися з малоруським народом, що його вони були військовим витвором.
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Малороси-руські-русини-руснаки сьогодні становлять 13 мільйонів душ,
що з них 2.770.000 живуть в Австрії. Вся південна Росія зложена з цих
революційних і рухливих чинників, які не тратять надії одного дня відвоювати свої права, які відібрано від них облудою…
Руська мова* панує в степах від Кубані до Карпат, від Одеси й
Криму до Галичини. Ті ж самі “русини” під назвою “руснаків” тягнуться
крізь Буковину до північної Угорщини… Мова їх займає середнє місце
між слов’янськими діялектами Туреччини та російською мовою. Вона
напрочуд споріднена зі сербською мовою. Отже, навіть своєю мовою цей
нарід прямує до вільних слов’ян. Їх мова, мова 13 мільйонів найінтеліґентніших слов’ян, могла б зробитися першорядною літературною
мовою, але, пригнічена й загнана одночасно московською й польською
мовами, вона тратить ґрунт і збереглася тільки в народніх піснях…”.
Такі були головні думки про Україну й українців другого професора
на слов’янській катедрі в “Колеж де Франс”. Очевидячки, теперішній
слов’янознавець не все ухвалить в тих думках, але треба визнати, що, як
на ті часи й у Парижі, Кипріян Робер досить добре орієнтувався в українських справах, дарма, що в своїй політичній концепції був під польським впливом. Сьогоднішній наступник Робера в “Колеж де Франс”,
професор Андре Мазон, оцінює наукове значення Робера в таких виразах:
“Це була скромна й достойна людина, що перший зорганізував у Франції
методичне навчання славістики. В середині минулого віку він найкраще
знайомив свою країну з тим, чим був тоді “слов’янський світ” (Revue de
lalitérature comparée, 1934, VII–IX).
III. Люї Леже в “Колеж де Франс”
Наступником Робера в “Колеж де Франс” був Олександр Ходзько
(1857–1883) відомий орієнталіст польського роду, але досить слабенький
славіст… Він читав зі своїми слухачами російські, польські, чеські тексти. Чи Ходзько читав також українські тексти, ми документально встановити не могли, але це можливо, бо 1879 р. він видрукував переклади
восьми українських Дум у збірці під чудернацьким заголовком “Історичні
пісні лотишів Західньої Двини. Доба поганська, нормандська, татарська, польська й козацька…” Сучасна нам французька дослідниця українських Дум,
Марія Шерер, вважає, – й зовсім слушно, – переклади Ходзька за маловартні. Справді, в них чимало великих помилок; наприклад, Ходзько знайшов
в Україні… шакалів. Мало того: цей французький вчений польського роду
__________________________________________________________________
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Мається на увазі українська. – Д.Г.
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спокійнесенько твердив, що Україна так само органічно зв’язана з Польщею, як французькі провінції – з Іль де Франсом…
Та ось, 1885 р., катедру славістики в “Колеж де Франс” обняв справжній вчений, француз Люї Леже, що займав її аж до 1923 р. і що залишив
своє ім’я в історії слов’янських студій у Франції, ім’я, добре відоме всім
славістам у світі. Хоч Леже зробився славістом самотужки, завдяки власним студіям, подорожам і безпосереднім зв’язкам зі слов’янськими вченими, але це не відбилося на його науковій методі. Він належав до
блискучої школи французьких мовознавців другої половини XIX віку (Бреаль, Ґаве, Ґастон Парі…) і був один з перших голів заснованого “Товариства
мовознавців”. Завдяки Леже, катедра слов’янських мов і літератур зробилася переважно катедрою слов’янської філології. Зрештою, університетські
тези Леже в 1868 р. були присвячені Кирилові й Методієві та літописцеві
Несторові. (Пізніше, в 1884 р., Леже подав перший французький переклад
початкового літопису, що з нього й тепер користуються).
Леже не був у царині славістики самостійний дослідник, чого, між
іншим, за тих часів і не було потрібно у Франції. Був Леже тим, кого
французи називають “науковим популяризатором”. У великій кількості
статтів і розвідок1 Леже знайомив французів з різноманітними проблемами слов’янського світу. Мав він неабиякий критичний дух, вірне око,
здоровий розум і досить громадянської мужности, щоб зайняти те чи
інше становище в тому чи іншому питанні, хоч би таке становище й не
відповідало загальній думці.
До слов’янських студій Леже, як сам оповідає в своїх споминах,
прийшов завдяки польським еміґрантам, але він досить швидко встиг розрізняти пропаґанду від науки, й пішов шляхами останньої. Сторонність
паризьких поляків Леже збагнув якраз через українську проблему, що з
нею ознайомив його особисто Драгоманов.
“Леже й Україна” – це сюжет окремої розвідки, що її я колись накреслив у своїх споминах про покійного французького славіста (“Життя й
Революція”, Київ, 1929, лютий) і що їх тут не буду повторювати, бо сьогодні
Леже мене цікавить яко науковець-професор. Зазначу лише, що перша українознавча стаття Леже2 з’явилася ще 1873 р. в “Revue critique d’histoire
__________________________________________________________________

Рукописна бібліографія творів Леже, що зберігається в “Бібліотеці Інституту Слов’янознавства” (9, rue Michelet), має 550 позицій.
2
Як не згадати тут переклад Думи про Коновченка, зроблений за німецьким перекладом
Боденштедта “Die poetische Ukraine” (1845). Див.: L. Leger, Chants héroiqueset chansons
populaires des Slaves de Bohème.., Paris 1866, p. 35–44.
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et de littérature”, і присвячена оглядові українського літературного руху, зложеного Драгомановим у фльорентійському місячнику “Rivista Europea”.
Коли події в Росії, – перша революція 1905 р., – висунули на денний
порядок українську справу, Люї Леже скористав з того, щоб уперше у
Франції та взагалі на Заході дати українознавчий виклад.
Щорічник “Колеж де Франц” за 1904–1905 рр. сповістив, що “проф.
Леже в своїх викладах, у четвер, говорив про граматику малоруської мови
та про її відношення до інших слов’янських мов… Це вперше, що ця
мова, яку колись вважали звичайним наріччям, з’являється у викладах
“Колежу”. Проф. Леже пояснював текст Євангелії (українською мовою)
й працю О. Барвінського про історію української літератури (Львів, 1901).
Він має на увазі впродовж 1905–1906 рр. далі тлумачити цю працю, додаючи до того твори відомого українського поета Тараса Шевченка”.
Отже, раніш ніж перейти до Шевченка, Леже вважав за потрібне
присвятити учбовий рік українській мові взагалі, що було зовсім слушно,
бо слухачами його були молоді славісти, між ними й теперішній професор
Андре Мазон…
І справді, 1905–1906 учбового року Леже присвятив свої виклади
життю й творчості Шевченка. Цей виклад свого часу був видрукуваний
у відомому тоді швайцарському журналі “Bibliothèque Universelle et
Revue de Suisse” (1906, II–III), а в бібліотеці Леже зберігся рукописний
текст його викладів та твори Шевченка з нотатками французького славіста. Свого часу ми докладно зупинилися на Шевченківському викладі
Леже (“Шевченко у Франції”, Праці комісії Шевченкознавства НТШ.
1933, випуск другий) і до нього ми тут повертатися не будемо. Як бачимо,
четвертий з черги професор слов’янської катедри в “Колеж де Франс” у
своїх викладах не забував і України. Але за часів, коли Леже робив свої
виклади про Шевченка, славістика ввійшла вже широко в офіційну вищу
школу, ту школу, що надає дипломи й наукові ступені.
IV. Слов’янські студії в офіційній вищій школі
Установа, так званої, офіційної науки, де вперше зайняли належне
місце слов’янські студії, була славна Державна Школа Східніх Мов. Цікаво, що Сорбона спершу досить зимно ставилася до слов’янських студій, і Леже мав труднощі з своїми, вже згаданими, тезами. Тому зовсім
не дивно, що голова жюрі на захисті тез Леже цілком поважно твердив,
що, допустивши тему, чужу її дисциплінам, – Кирило-Методіївську проблему та початковий літопис, – Сорбона виявила рідку толеранцію (!).
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Але слов’янську катедру Сорбона тоді так і не хотіла створити, й Леже
мусив викладати лише необов’язковий курс “слов’янських мов і літератур”
(1869–1870) в маленькій скромній залі великої Сорбони. За один рік Леже
встиг ознайомити слухачів з історією Чехії, з сербською та російською граматикою. Між іншим, слухачем Леже був тоді Альфред Рамбо, що пізніше
написав історію Росії, з якої, у виправленому виданні, й досі користуються
у Франції. Це той самий Рамбо, що приятелював з Драгомановим і був присутній на славному київському археологічному конґресі 1874 р.*, якому
присвятив потім гарну статтю в “Revue des deux Mondes” (1874).
Після франко-пруської війни 1870–1871 рр. навіть ці скромні виклади в Сорбоні припинено. Леже тоді звернувся до директора Школи
Східніх Мов, прохаючи дозволу розпочати виклади з російської, сербської та болгарської мов, покликуючися на доконечну потребу для французьких дипломатів знати ці мови. Але, – і це характеризує, як ставилися
тоді у Франції до російської мови, – директор Школи, відомий сходознавець Шефер, закреслив у проханні Леже “російську” мову, поставивши
на її місце “босняцьку” (!)… Міністерство освіти спершу дозволило Леже
розпочати курс “слов’янської мови” (знову “однина”!), з додатком курсу
про “слов’янські східні діялекти й спеціяльно про сербську мову”. Чи російська мова входила в цю чудернацьку стилізацію? На це важко сьогодні
відповісти. Нарешті, після нового прохання Леже, міністерство 8-го жовтня 1874 р. дозволило курс російської мови. Перший склад студентів, незважаючи на рекляму Леже в “латинському кварталі”, мав лише 20 осіб,
що поміж ними було кілька вже літніх слухачів та кілька чужинців. Тільки
1876 р. в Школі Східніх Мов була створена нормальна російська катедра,
зі складом слухачів, що так і не перевищував кількости – 20.
Коли, як ми вже згадували, 1885 р. Леже перейшов на слов’янську катедру в “Колеж де Франс”, його замінив у Школі Східніх Мов Дозон, вже
літня людина, колишній консул у балканських країнах. Дозон добре знав
слов’янські мови балканських народів, але куди слабше – російську мову.
Отже, немає нічого дивного, що кількість його слухачів була зовсім невелика.
Дозон помер 1890 р., і його наступником на російській катедрі
Школи Східніх Мов був Буає, що з ним починається нова сторінка в історії
російських і взагалі слов’янських студій у Франції. Про ролю Буає в історії
слов’янських студій у Франції я вже писав (“Україна”, ч. 3, стор. 205) і тут
не буду повторюватися. Зазначу лише, що всі французькі славісти, які
__________________________________________________________________

Мається на увазі 3-й Археологічний з’їзд, що відбувся в Києві протягом 2–16 серпня
1874 р. – Д.Г.
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потім працювали в царинах польської, чеської, болгарської, сербо-хорватської мови, були так чи інакше учнями Буає. Чимало налічує Буає учнів і
поміж чужинцями: згадаємо тут хоч би знаного англійського археолога Ellis
Minns, і згаслого американського русиста Samuel’a H. Harper3.
Напередодні першої світової війни слов’янські студії у Франції мали
такий вигляд: катедра російської мови в Школі Східніх Мов; від 1902 р. в
Сорбоні існувала катедра “російської літератури й цивілізації”, а її першим
професором був Гоман, зять Рамбо, автор праць з історії російської літератури, що йому належить, між іншим, меморіял про українську справу в комісії французьких знавців при мировій конференції 1919 р. (див. наше
“L’Ukraine à la Conférence de la Paix”. Paris, 1938, стор. 15–18).
В тій же самій Сорбоні, Ернест Дені, славний французький
слов’янолюб, відомий своїми працями з історії Чехії, займаючи катедру
“сучасної історії”, присвячував щороку виклад історії якійсь слов’янській
країні, головно Чехії, Росії, Сербії. Це тоді саме в Дені виринула ідея заснувати в Сорбоні окрему катедру історії слов’ян, ідея, що здійснилася
лише після війни.
Нове вогнище слов’янських студій з’явилося в Лілю від 1892 р., а
саме: катедра російської літератури, що її першим професором був той
таки Гоман, а напередодні першої світової війни – Лірондель, автор дуже
гарної праці про російського поета Олексія Толстого. Сьогодні, після
того, як Лірондель займав високі посади в адміністрації вищої освіти, він
керує єдиною в світі установою “Сіте Університет”4 і бере жваву участь
у праці Інституту Слов’янознавства.
Поміж поважними працями з слов’янської царини, що з’явилися
напередодні першої світової війни, варт тут назвати: Гоман: “Французька
культура в Росії” (1910); Андре Мазон: Монографія про Гончарова (1914)
та його ж таки студія про російське дієслово (1914); Патує: Монографія
про театр Островського (1912); Шаль: “Російська Державна Дума” (1910);
Айзенман: Монографія про, так званий, австро-угорський “Компроміс”
1867 р. (1904); абат Берґа: Монографія про Петра Скаргу (1916).
V. Слов’янські студії між двома війнами
Війна 1914–1918 рр., в якій слов’янські проблеми грали неабияку
ролю, дала новий поштовх славістиці, що віднині дійсно стає “славістикою”,
__________________________________________________________________

3
Пор.: Paul Boyer (1864–1949) chez Tolstoї; [entretiens à Iasnaїа Poliana.] Avec une introduction par A. Mazon, P. Pascal, L. Réau [consacrée à la mémoire de Paul Boyer], Paris, Institut
d’Études Slaves 1950, p. 86.
4
Ціла дільниця будинків, гарно улаштованих, для студентів усіх державних націй.
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бо, як ми бачили, досі вона насправді була “росіяністикою”… У Школі
Східних Мов з’являються катедри польської, чеської, сербо-хорватської,
болгарської мов. Як завжди, за традицією Школи, ті катедри були підготовлені, так званими, “вільними викладачами”, що їх мета є перевірити,
чи буде в слухачів зацікавлення до тої чи іншої мови. Тому 1916–1920 рр.
існував у Школі “вільний виклад” польської мови Залєського; чеської
мови – Бенеша, пізніше президента Чехо-Словацької республіки; сербської – Іброваца, професора Беоґрадського університету; болгарської –
професора Йордана Іванова.
Спроба з “вільними викладами” виявилася цілком задовільною, і
між 1920 та 1929 роками всі вони перетворилися в нормальні катедри.
Тоді польську катедру зайняв професор Ґраппен, фахівець історії польської мови; чеську – Домінуа, найкращий знавець у Франції Чехо-Словаччини, шляхетна людина, що вмер несподівано під час сумних днів
Мюнхену*, бо не зніс чеської катастрофи. Наступником Домінуа є сьогодні Вей, мовознавець з фаху. Катедру сербо-хорватської мови зайняв
Вайян, відомий мовознавець, учень Мейє. Болгарську катедру, засновану
1929 р., обняв Больє, автор наукової болгарської граматики для французів,
що минулого року пішов на емеритуру, залишивши катедру своєму учневі
Бернарові. Наймолодші з усіх слов’янських викладів у Школі є українські
виклади, що їх провадить від 1938 р. автор цих рядків у формі “вільного
викладу”. Безсумнівно, раніше чи пізніше, той “вільний виклад” також
перетвориться в нормальну катедру. Не зайвим буде тут додати, що
Школа Східніх Мов посідає знамениту слов’янську бібліотеку з невеличким, але пристойним українським відділом, що цілий час поширюється.
Коли Поль Буає пішов на емеритуру, його замінив у Школі Східніх
Мов П’єр Паскаль, автор епохальної книги “Avvakumet les débuts du
Raskol” (1938), великий знавець релігійного й духовного життя старої й
нової Росії, з-під чийого пера вийшло чимало розвідок і статтів, що про
них наші читачі вже знають. Паскаль видав “Історію Росії” (див.: “Соборна Україна”, 1947, стор. 132–133), що з неї здебільшого користуються
сьогодні студенти славісти.
Доба між двома війнами збагатилася на нові вогнища слов’янознавства у Франції. В Сорбоні з’явилася катедра “Історії та цивілізації
__________________________________________________________________

*
Мається на увазі “Мюнхенська зрада”, підписана 30 вересня 1938 р. прем’єр-міністром
Великобританії Н. Чемберленом, прем’єр-міністром Франції Е. Даладьє, райхканцлером
Німеччини А. Гітлером та прем’єр-міністром Італії Б. Муссоліні. Спрямована на розчленування Чехословаччини, фактично стала першим етапом Другої світової війни. – Д.Г.
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слов’ян” (так звана, катедра Ернеста Дені), що її першим професором був
незабутній Люї Айзенман (помер у 1937 р.), колишній головний редактор
славного місячника “Le Monde Slave”, де чимало писалося й про українські справи. Айзенмана замінив Жак Ансель, географ балканських країн,
що згинув, як жертва німецького звірства. Після останньої війни ту катедру дістав Жан Муссе, що подавав такі великі надії й що його невблаганна смерть так швидко забрала (див.: “Соборна Україна”, 1947, стор.
20–21). По його смерті цю катедру обняв Тап’є, знавець чеської історії.
Катедру “російської літератури й цивілізації” в Сорбоні, після Гомана, зайняв Жюль Леґра, автор цінної праці про Гайне й великий знавець
давньої Росії, що в ній довго жив і що по ній часто подорожував. Йому
належать такі клясичні праці, як “Memoires de Russie” (1921), “Au pays
russe” (1895). Леґра був довголітнім членом редакції “Le Monde Slave”,
де замінив, як головний редактор, покійного Люї Айзенмана. Читачі того
журналу мусять добре пам’ятати знамениті рецензії, що їх там частогусто подавав Жюль Леґра, який помер 1939 р. й якого ніхто з його друзів
ніколи не забуде5. Катедру “російської літератури й цивілізації” в Сорбоні,
після Леґра, обняв Рауль Лябрі, знаний дослідник Герцена, що йому присвятив дві важливі праці: A. Herzen. 1812–1870 (1928); Herzen et Proudhon
(1928); автор цікавих і в деякій мірі пророчих книжок “Autour du
Bolchevisme” (1921), “Autour du Moujik” (1923); де торкається й української справи, що з нею познайомився 1917 р., коли відвідав Київ. Наслідком цих відвідин була стаття про Шевченка, що її Лябрі видрукував в
“Mercure de France” (16 липня 1917 р.) під заголовком “L’Ukraine et son
poète national Chevtchenko”. (Про Лябрі див. нижче, 378 стор.)*. Катедру
по смерті Лябрі обняв тепер Паскаль, а його катедру в “Школі Східніх
Мов” тимчасово доручили Жанові Тренові.
Варт додати, що проф. Люї Рео, що займає катедру історії мистецтва в Сорбоні, присвятив чимало праць російському мистецтву.
З 1932 р. в “Ecole des Hautes Études” при Сорбоні існує катедра
староцерковнослов’янської мови. Її займає Андре Вайян, той самий, що
викладає сербо-хорватську мову в Школі Східніх Мов, найбільший знавець у Франції мови апостолів Кирила й Методія. Саме недавно Вайян
видав у збірці “Інституту Слов’янознавства” свій науковий підручник
__________________________________________________________________

Див.: Збірник на пошану Леґра: “Mélangesen l’honneur de Jules Legras”. Paris, 1939, стор. XXXI,
276. Видав Інститут Слов’янознавства.
*
І. Борщак, Рауль Лябрі (1880–1950), Україна: українознавство і французьке культурне
життя, ч. 5, Париж 1951, с. 378–385. – Д.Г.
5
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староцерковнослов’янської мови (див. в ч. 4 нашої “України”, стор. 298,
рецензію Юр. Шереха).
З’явилися між двома війнами також нові вогнища слов’янознавства
на провінції. В Ліоні була заснована катедра російської літератури. Першим професором її був згаданий вже Патуйє, а після смерти останнього
ліонську катедру обняла його учениця, панна Марсель Ерар, авторка двох
поважних праць, що були її тезами й з’явилися у виданні паризького Інституту Слов’янознавства: монографія про Жуковського (1938) та розправа про дипломатичну діяльність Антіоха Кантеміра в Парижі. Друга
нова катедра була створена в Лілю, – катедра російської й польської мови,
що її обняв незабутній Антуан Мартель (про нього див. статтю Ю. Шереха
“Польська мова в Україні в XVI–XVII стол.”, “Україна”, ч. 2, стор. 99–
107). По його смерті ця катедра дісталася Максимові Германові, авторові
студії про Пшибишевського. Третя катедра, що з’явилася між двома війнами, була катедра слов’янської філології в Страсбурзі, що її першим професором був також уже згаданий Андре Мазон, потім – Теньєр, знавець
словінської мови й літератури, автор поважної праці “Форми двоїни в
словінській мові” (1925), та, нарешті, – теперішній професор Боріс Унбеґаун, мовознавець широкого обсягу, автор знаної праці з історії російської
мови XVI віку (1935), студії про початок літературної сербо-хорватської
мови (1935) та низки вельми цікавих розвідок з загального й російського
мовознавства. Б. Унбеґаун пильно слідкує за українським мовознавством,
як це видко хоча б з його критичної хроніки, що періодично з’являється
в “Revue des Études Slaves”. Не від речі буде згадати на цьому місці важливу працю померлого Генерального Вікарія, що спеціяльно займався католиками чужинцями, Шарля Кене (див. наш некролог у “Соборна
Україна”, стор. 48–51): “Чаадаєв і його філософічні листи” (1931), що її
видав Інститут Слов’янознавства. В самий розпал другої світової війни
з’явилися дві поважні праці Амбруаза Жобера: “Польська едукаційна комісія 1773–1794 рр.” (1941) і “Польські маґнати та французькі фізіократи”
(1941). Жобер тепер займає катедру історії в Ґренобльському університеті.
Щоб узгіднити всі слов’янські студії у Франції, підтримувати наукові зносини з чужинецькими славістами та перевіряти студії слов’янських студентів у Франції, з ініціятиви Ернеста Дені, 1921 р., при
Паризькому університеті був створений “Інститут Слов’янознавства”,
який носить ім’я цього французького слов’янознавця.
Першим головою Інституту був Антуан Мейє, світової слави мовознавець, той самий, що написав передмову до французької антології
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української літератури, зложеної Михайлом і Катрею Грушевськими. Від
1937 р., по смерті Мейє, на чолі Інституту стоїть Андре Мазон.
Інститут є, в першу чергу, науково-дослідчою установою; в ньому
звичайно не відбуваються виклади, хіба що в окремих виняткових випадках. Видання Інституту різними серіями (Підручники, Праці, Історична
Збірка, Збірка Граматик, Тексти, Хрестоматії…) мають вже заслужене
ім’я в слов’янському науковому світі. Головним редактором усіх цих видань, як і органу Інституту “Revue des Études Slaves”, що існує вже 24
роки, є Андре Мазон, а йому допомагає Андре Вайян. При Інституті є
вельми багата слов’янська книгозбірня, де знаходиться найкращий сьогодні в Европі український відділ, з такими рідкими на Заході речами, як
“Кіевская Старина”, або комплект видань НТШ. Ця книгозбірня, як правило, неприступна для загалу, а лише для наукових дослідників, і то кожного разу за окремим дозволом.
На цьому місці мусимо докладніше спинитися на особі Андре Мазона, найчильнішого французького славіста й, хто зна, чи не найчильнішого сьогодні взагалі славіста, що йому саме недавно друзі й учні
піднесли “Збірник на пошану, з нагоди появи XXV тому “Revue des Études
Slaves”. Народжений в університетській родині (батько його Шарль був
істориком, а брат, Поль Мазон, є найвидатніший французький геленіст)
1881 року, Андре Мазон студіював російську мову в Школі Східніх Мов
у Поля Буає, потім – слов’янські мови в Празі, в Німеччині, у Петербурзі.
Від 1905 до 1909 рр. Мазон був лектором французької мови в Харківському університеті, де, між іншим, мав учнями теперішніх українських
учених Білецького й Булаховського. Це в Харкові Мазон уперше вступив
у зносини з українським вченими, з Багалієм і Сумцовим. У Львові Мазон
пізнав Михайла Грушевського. В роках 1909–1914 Мазон був секретарем
Школи Східніх Мов, а в 1914 р. дістав науковий ступінь docteur ès lettres
за дві видатні тези: “Майстер російського роману: Іван Гончаров” і “Види
російського дієслова”. Професор слов’янських мов і літератур у Страсбурзькому університеті (1919–1923), Мазон був вибраний 1924 р. професором слов’янської катедри в “Колеж де Франс”, яку займає й сьогодні*.
Член “Французького Інституту”, різних слов’янських Академій (від
1927 року він є також дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка),
Андре Мазон є автор численних праць з царини слов’янського мовознавства, історії письменства, фольклору, історії цивілізації та історії й організації слов’янських студій у Франції. Кілька праць Мазона варт тут
__________________________________________________________________

Андре Мазон (1881–1967), займав слов’янську катедру в “Колеж де Франс” до 1952 р. – Д.Г.

*
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принаймні назвати: “Лексика війни й революції в Росії” (1919); “Граматика чеської мови” (1921); “Слов’янські казки в південно-західній Македонії” (1923); “Документи, казки й пісні південної Альбанії” (1936);
“Паризькі рукописи Івана Турґенєва” (1930); “Слово о полку Ігоревім”
(1940); “Марко Вовчок в Італії”, за її листами до Турґенєва (Збірник на
пошану М. Грушевському); “Спільна спадщина слов’янських студій”
(інавґуральний виклад у “Колеж де Франс” в 1924 р.); Некролог Михайла
Грушевського (“Revue des Études Slaves”, 1935). Не можна тут не додати,
що Мазон від самого заснування цього славістичного журналу провадить
у ньому критичну бібліографію загальнослов’янських, російських і чеських праць, та що з-під його пера вийшли ось вже майже впродовж тридцяти років усі некрологи видатних славістів.
Паризькі українці пам’ятають блискучі виклади Мазона за сумних
років 1943–1944 у “Колеж де Франс” на тему “Описовий та історичний
огляд української мови порівнюючи з російською”. Треба сказати, що такі
виклади за часів німецької займанщини були неабияким актом. Німці,
очевидячки, взагалі ставилися підозріло до слов’янських студій; в Інституті Слов’янознавства вони двічі робили трус, а сам Мазон під час першого року окупації не міг навіть жити в Парижі. А щодо ставлення німців
спеціяльно до українознавства, варт занотувати для історії, що вони відмовилися дати дозвіл Інститутові на друкування української хрестоматії
І. Борщака, та треба було зачекати аж 1946 року, щоб ця праця побачила
світ (Lectures ukrainiennes).
Визволення Франції від гітлерівської займанщини дало новий розквіт
слов’янських студій. До давніх катедр додалися катедра слов’янських мов
в університеті в Бордо (Люсіяні; див.: “Україна”, ч. 2, стор. 131–132), друга
російська катедра в Лілю (Стремоухов, автор студій про В. Соловйова й
Тютчева); катедра історії та географії Східньої Европи в Школі Східніх Мов
(Фішель, колишній директор Французького інституту в Празі, автор корисної географії СРСР). (Див.: “Соборна Україна”, ч. 1, стор. 30).
Низка праць з’явилася після останньої війни в виданні “Інституту
Слов’янознавства”: “Фонетичний вступ до студії польської мови” – Ґраппена (1944); “Трактат проти богомолів священика Козьми” з-під пера
Пюеша й Вайяна (1945); “Болгарська література XIV в. і її розповсюдження в румунських країнах” – Турдеану (1947); “Німецька проблема в
Чехословаччині” – Жоржа (1947); “Російська мова” Винокура (1947);
“Східня проблема напередодні Берлінського договору” – С. Ґоряїнова, з
увагами Б. Нольде (1948); Проф. Мазон видав “Бабину долю” Л. Толстого
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(1945) і “Поеми в прозі” І. Турґенєва (1946) – обидва тексти у знаменитому французькому перекладі померлого Шарля Саломона; “Підручник
старослов’янської мови” – Вайяна (1948); “Історична леґенда України –
Історія Русів” – І. Борщака (1949); “Граматика російської мови” – Мазона
(1949, 3-тє видання); “Середнє-болгарський Манасес” – Буасена (1946);
Збірник на пошану П. Буає (1950 р.); “Показник “Revue des Études Slaves” –
Тетяни Бакунін (1949 р.); “Граматика болгарської мови” – Л. Больє (1950,
2-ге вид.); “Граматика польської мови” – Ґраппена (1949 р., 2-ге вид.); “In
Memoriam Жан Муссе” (1948)…
Нові сили в царині французької славістики з’являються: Арман
Кокар (студія про Д. Писарева, 1946); Шарль Корбе (студія про Некрасова,
1948)6; Марія Шерер (“Українські Думи”, 1947); Роже Порталь, автор студій
про “Урал у XVIII віці” (1950), що хоч займає в Лільському університеті
катедру загальної історії, але в 1950–1951 учбовому році викладає історію
Польщі XVIII в. і загальний курс про земельне питання в Московщині.
Вони є запорукою, що слов’янські студії у Франції продовжуватимуть непохитно свій науковий шлях, який розпочався сто років тому і дав
такі гарні овочі, бо нема жодного сумніву, що, як своєю науковою методою, так і своїм змістом, французька славістика сьогодні займає перше
місце в світі.
Грудень 1950.

__________________________________________________________________
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Тепер викладає російську мову в Діжонському університеті.

Зоя Борисюк
УКРАЇНА НА СТОРІНКАХ “СЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ”,
ПЕРШОГО ФРАНЦУЗЬКОГО СЛОВ’ЯНОЗНАВЧОГО ЖУРНАЛУ
Часопис “Слов’янський світ” визначив своєю метою “вивчення
Східної Європи, слов’янських націй зокрема, які становлять основну частину її населення, це реалізація задуму “кількох осіб, які переймалися
підтримкою і поширенням французького впливу”1. Два головні співредактори – історик, спеціаліст зі слов’янських країн Ернест Дені і журналіст Робер де Ке вважали цей проект “національною справою” у момент,
коли Франція збиралась із силами для перемоги над Німеччиною; запрошуючи до праці спеціалістів різних країн, вони підкреслювали обов’язковість верховенства французької точки зору.
На думку французької дослідниці А. Бернар, зважати на слов’янські народи якраз у цей момент було мужнім вчинком, бо він ішов урозріз
із поширеними ідеями. Адже сподівання, покладені на французько-російський союз 1890-х років не виправдались, їхнього могутнього союзника в боротьбі проти Німеччини не можна було впізнати: спершу
революція, згодом бажання вийти з війни. І це якраз у момент, коли Франція найбільше потребували його підтримки. То чого можна сподіватись
від менших і не таких відомих націй, які самі шукали опертя у Франції?
Власне, кілька ентузіастів, ініціатори створення журналу, хотіли докласти
зусиль до об’єднання цих націй, їх визволення від австрійського ярма, ще
краще їх пізнати й познайомити з ними освічену публіку.
Журнал являв собою сукупність праць різного рівня, які публікувались упродовж більш, ніж чверті століття (1917–1938 рр., з розривом у
1918–1924 рр.), найцікавіших тогочасних французьких спеціалістів, і потребував ентузіазму й значної праці.
У перший період існування журналу простежується намагання вчених
інтелектуальною працею сприяти перемозі Франції та її впливу після війни.
Хоча у “Програмі” “у деяких фразах слов’яни виглядають радше інструментом на службі Франції, ніж суб’єктом, який прагне до свободи”, – відзначає
А. Бернар2. Втім, у цьому вона вбачає милий патерналізм: глянувши на точний історичний контекст, розумієш, що на той час про антиколоніалізм і
__________________________________________________________________

1
A. Bernard, Le Monde slave, première revue française consacrée aux pays slaves, La Revue
d’études slaves, LXXIV, 2–3 (Paris 2002–2003) 397–409.
2
Ibid., p. 398.
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антирасизм не було навіть мови. “Слов’яни, наші двоюрідні брати, не так
уже й відрізняються від нас” (с. 8); французи і слов’яни – “доповнювальні
нації” – запевняли організатори, висловлюючи небажання домінувати над
слов’янськими народами, однак, мимохіть відзначали, що “в деяких моментах ми випереджаємо наших друзів”.
У “Програмі” журналу Л. Ейзенман говорить про слов’янську солідарність, властиву слов’янам як расі, яка поділяється на п’ять націй (російську, польську, чехословацьку, югославську і болгарську) (c. 22). Франції,
яка потребує сильного єдиного союзника, дуже імпонує ідея слов’янської
єдності, однак, їй протистоїть непримиренне суперництво, “що виснажує
їхні сили і залишає беззахисними перед іноземними загарбаннями”, вважає
Е. Дені (с. 756) у рецензії на вагому тогочасну праці Л. Леже “Панславізм
та французький інтерес” (с. 753–764) у першому томі. Таке ж унітарне бачення стосується і слов’янських мов, знання яких трапляється нечасто.
Журнал ділився на три частини. У першій – базові статті з історії,
політекономії, географії, літературознавства. Друга група матеріалів присвячена актуальним питанням, публікації офіційних важливих документів.
Третю частину відведено бібліографії та хронікам, аби продемонструвати
інтенсивність інтелектуального життя у слов’янських країнах.
Часопис проіснував рік, вийшло всього два числа. Підсумовуючи
Е. Дені з гіркотою писав про складність його випуску за нових обставин,
серед “дикунів”, які заявляють: “Дайте нам спокій з тими слов’янами!”,
головною причиною припинення видання були фінансові труднощі3.
Про важливість українського питання після російської революції
свідчить публікація в першому номері статті А. Мейє “Малоросійська та
великоросійська”4. Хоча в 1905 р. секція російської мови й літератури
Петроградської АН і визнала українську окремою мовою, за кордоном
про неї знають мало, – пише автор, – і, власне, не підозрюють про таку
чисельність малоросійського населення: чотири мільйони в Австрії і
понад 25 млн. у Росії, де вони не мали можливості заявити про себе на
цілий світ (c. 398), хоча тепер завдяки Л. Леже книжка Л. Нідерле з описом меж поширення української мови стала доступною і французам. Учений вдається до аналізу шляхів розвитку обох мов, особливостей
фонетики та наголосу: відзначає вплив різних цивілізацій, малоросійська
тяжіла до Заходу, великоросійська, навпаки, все середньовіччя жила на
власних ресурсах і на тому, що східні слов’яни отримали від Візантії. Але
__________________________________________________________________
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4

E. Denis, Notre première année, t. II, n.12 (1918) 824.
A. Meillet, Le petit-russe et le grand-russe, Monde slave, I, t. I (1917) 397–411.
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зміни не зруйнували загальної структури обох мов. Вони відрізняються
менше, ніж нормандський діалект від лотарінгського чи пікардійського, верхньонімецький від нижньонімецького, тосканський від венеціанського.
Значення мови, на думку А. Мейє, визначається її здатністю забезпечити комунікацію якомога більшого числа людей на якнайширшій території, тож “примноження мов у цивілізації веде до марнування як
інтелектуальної, так і матеріальної праці”. Звісно, спільна мова має бути
не дуже віддаленою від рідної, щоб не викликати почуття меншовартості,
яке може виникнути через велику відмінність обох – спільної і рідної –
мов. Так, нав’язування угорської словакам, хорватам та румунам було б
актом тиранії, тоді як у малоросів прийняття великоросійської почуття
меншовартості не викликало б.
“Розпорошення зусиль – це самогубство для слов’ян”, заявляє
А. Мейє, як зазвичай, підтверджуючи свою ворожість до “малих мов”,
зазначає А. Бернар5. Вважаючи українську літературу посередньою порівняно з російською, вчений підкреслює, що приєднавшись до Росії, малороси збільшили б блиск Росії, її значення в світі та ще більше бажання
іноземців її вивчати, відокремлення – сприятиме їх ізоляції. Однак, вони
мають зробити це добровільно, добре поміркувавши, адже вони необхідна частина Росії, всіх слов’ян і цивілізованого світу.
Наскільки “серйозним, складним та вирішальним” було українське
питання у розв’язанні міжнародного конфлікту свідчить наступна публікація в цьому ж номері журналу “Українське питання і принцип національностей”6 П’єра Шасля, радника-референта Лічильної палати, учня
Леруа-Больє. Автор передусім з’ясовує, що лежить в основі цього принципу. Він притримується французької, психологічної теорії, яка на відміну від німецької, “свого роду зоологічної, яка об’єднує людей за
зовнішніми ознаками, де основним критерієм виступає мова”, “до однієї
нації відносить людей, які, відчуваючи свою політичну солідарність, хочуть становити її частину” (с. 412). На думку автора, варто вживати не
абстрактне поняття “національність”, а “нація”. Неупереджений спостерігач мусить визнати, що існує не одне, а кілька українських питань. Ті
35 млн., які розмовляють малоруською, можливо, і становлять “національність”, але точно не “націю”. Отже було б помилкою об’єднувати в
одну автономну область усіх, хто розмовляє малоруською (c. 414).
__________________________________________________________________

A. Bernard, Op. cit., p. 409.
P. Chasles, La Question ukrainienne et le principe des nationalités, Le Monde slave, I, t. I,
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Він виділяє вісім регіонів, де більшість населення розмовляють малоруською мовою – Угорська Русь; Північно-Західна Буковина; Східна
Галичина, Червона Русь7; Південно-Західний край, тобто Волинь, Поділля, Київщина; Холм і Підляшшя; Східна Україна у складі Чернігівщини та Полтавщини; Катеринославщина; Харків – і подає коротку
характеристику кожного: кількість населення, період перебування у
складі тієї чи тієї країни, вірування, рівень спольщення чи русифікації,
наявність національного руху тощо (с. 416–425).
Автор коротко зупиняється на розвитку національного руху в Україні та основних етапах переслідування української мови, починаючи
від Петра І. Послаблення у 1905 році через два роки придушується великоросійським націоналізмом, для якого “малоруська мова виявляється “сестрою-ворогом”, більш ненависною за польську чи литовську” (с. 426).
У третьому розділі розповідається про політичну ситуацію в Україні, яка привела до прийняття Першого та Другого універсалів, відповідно й про позицію Тимчасового уряду.
Нині “автономія України, хай би якою була її протяжність, являє
собою неминучий факт, хоча в українофільських теоріях чимало штучного,
сам український рух зовсім не штучний (с. 432). Але через різнорідність
регіонів об’єднання всіх цих територій безперспективне. Якщо об’єднати
Київ, Полтаву, Харків, Катеринослав, Тавриду й Одесу, скоро доведеться
надати широку автономію 3–4 провінціям у цьому автономному конгломераті (c. 434). Практичніше утворити обмежені автономні регіони. Українці
вимагають 12 областей? уряд готовий дати 5: Волинь, Поділля, Київщину,
Полтаву, Чернігів; хіба ще Холм, щоб не віддавати Польщі. Раді й так буде
багато роботи, особливо на Київщині, де багато великоросів і вже тепер
проявляються опозиційні виступи. Автор проти того, щоб в ім’я лінгвістичної спорідненості порушувати право на самовизначення. Краще, щоб
через кілька років питання приєднання інших регіонів вирішили земства.
Стаття відзначається відносною неупередженістю П. Шасля порівняно з французькими газетами. Він не був українофілом, але “здійснив справжній подвиг”: у серпні 1917 року міг “думати про українську проблему,
абстрагувавшись від всюдисущого контексту війни”8. І хоча він заперечує
__________________________________________________________________

7
Жорж Люсіані вказує на помилку вченого у перекладі Червоної Русі, бо замість Rus’ той
вживає Russie. Те саме зауваження зробимо щодо “Зеленої Русі”– Буковини. Див.: G. Luciani, Polonais et Ruthènes (Ukrainiens) de Galicie au Congrès slave de Prague (1848), Revue
des études slaves, vol. 49, n. 1 (1979), p. 251.
8
S. de Gasquet, La France et les mouvements nation aux ukrainiens, Recherches sur la France
et le problème des nationalités pendant la première guerre mondiale (Pologne – Lithuanie –
Ukraine), Sous la direction de Georges-Henri Soutou, Paris 1995, р. 119–120.
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тези україністів, які, заявляючи про право України на самовизначення,
посилаються на твердження про історичне існування української нації,
але це не заважає йому бути об’єктивним у змалюванні ситуації в Україні
в березні-липня 1917 р.: чітко розрізняє позиції Центральної Ради та СВУ
(c. 431). “Якби французькі дипломати, перейняті збереженням цілісності
Росії, мали таке саме розуміння ситуації, вони раніше підтримали київський режим” (с. 120)
У цей період на сторінках “Слов’янського світу” знаходять місце
інші матеріали, пов’язані з Україною: це, передусім, статті І. Єфремова9
про козаків, а також “Лист Костомарова” про українське питання10.
Цікавим для вчених і широкого загалу буде “Методичний реперторій
праць французькою мовою про Україну” Ф. Савченка11. Він, як зазначає
автор, не вичерпний, бо в існуючих загальних бібліографіях спеціальних
відділів для України немає, та й повної бібліографії по Росії також бракує.
Автор працював переважно в Національній бібліотеці Франції, спеціальних
пошуків у часописах не вів і подав статті, які були під рукою, принаймні
найважливіші. Бібліографія має такі розділи: І. Карти. 1. Україна. 2. Чорне
море і Дніпро. ІІ. Географія і подорожі. ІІІ. Етнографія. Етнологія. Статистика. ІV. Сільське господарство і промисловість. V. Археологія. VІ. Витоки
історії України. VІІ. Історія Росії. VІІІ. Історія Польщі. ІХ. Україна і козаки.
Х. Література. ХІ. Українське питання. ДОДАТОК. Кілька російських книг
про Україну. І. Українське питання. ІІ. Історія. ІІІ. Етнографія. ІV. Мова.
Журнал вміщує і художні твори. “Шевченкове посланіє” – під
такою назвою Яків Екземплярський вміщує переклад поеми Тараса Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…”12, супроводжуючи його короткою передмовою, в якій називає поета “національним пророком”. Надто сміливі для своєї епохи думки поета суперечили
романтичному духові, якій домінував у тогочасній літературі, доти ніхто
не зважувався викривати кріпосництво (с. 737).
Видання журналу “Слов’янський світ” відновлюється через шість
років, у 1924 р. у новому вигляді і з новою редакцією. Замість незабутнього Е. Дені (1849–1921) ним керує Л. Ейзенман. Окрім першої “Програми”, редколегія вміщує і власну програму, в якій відзначає значно
__________________________________________________________________

J. Efremov, Les Cosaques, t. II, n. 10 (1918) 429–452; Le pays des Cosaques, t. II, n. 11 (1918)
625–657.
10
Th. Savcenko, t. II, n. 10 (1918) 550–560.
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Répertoire méthodique d’ouvrages en langue française relatives à l’Ukraine par
T.Т. Savtchenko, Le Monde slave (avril 1918) 599–622.
12
Le Monde slave (avril 1918) 737–742.
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сприятливішу ситуацію для розвитку слов’янознавства (створення Інституту слов’янських студій, його журналу La Revue des etudes slaves, спеціальних кафедр). Після виникнення нових держав Франція стала “точкою
інтелектуального опертя”13 для слов’янознавства. Багато матеріалів присвячується Новій Європі, зокрема Росії, немає жодного номеру, де б про
неї не йшлося. Серед нових тем можна назвати питання Церков, меншин
(нове поняття для Франції), євреї, кордони, військові питання.
Україна, звісно, присутня в різних статтях про радянську Росію, але
“саме талант і знання Ілька Борщака прокладають їй шлях до французької
публіки. Його дослідження … позбавлені будь-якого кричущого націоналізму і відображають досить серйозне уявлення про цей народ”, – підкреслює А. Бернар14. І називає його великі праці “Український національний рух
у ХІХ ст.”, “Україна на Мировій конференції” та “Україна в літературі Західної Європи”, яку помилково вважає “статтею про українську літературу”.
Дослідження “Український національний рух у ХІХ ст.”15 починається
з втрати автономії України за Катерини ІІ. Автор зазначає, що з політичних
міркувань Україну завжди вважали вигадкою: турецькою, французькою,
шведською, німецькою, а якщо вірити Катерині ІІ – німецькою, польською,
австрійською; завжди знаходяться потуги, які прагнуть використати національні рухи. Але національний рух не може бути створений штучно. Упродовж усього ХІХ ст. керівники й теоретики українського руху були за
федерацію слов’ян і не проголошували розриву з відновленою Росією.
Коли українська знать віддала перевагу своїм класовим інтересам,
покинувши народ, на чолі визвольного руху стала дрібна буржуазія та інтелігенція. Їх віра в демократичне оновлення Росії не виправдалась, російська демократична інтелігенція, за винятком Чернишевського і Герцена, не
засуджувала нелюдську політику царату щодо України. Тож Революційна
українська партія, створена 1900 року, виступила за повну незалежність.
Майже всі керівники українського національного руху були відомі й
шановані в Європі загалом, на Заході зокрема: Шевченко, Костомаров, Драгоманов. Це не випадково. Якщо в поточній політиці та в поведінці держав
мораль відіграє лише другорядну роль, у національному русі все зовсім не
так. Національний рух – це передусім самопожертва, духовне завоювання,
а ідеї значною мірою є тим, чим їх роблять люди, які їх пропагують, і варті
того, чого варті самі ці люди.
__________________________________________________________________

Monde slavе, II, T. I, n. 1 (nov.) (1924) 11.
Antonia Bernard, Op. cit., p. 409.
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Інша велика публікація Ілька Борщака розповідає про участь України у Мировій конференції16 (Париж, 1919–1923), на яку українська делегація поїхала з метою домогтися визнання нової української держави.
Автор змальовує ситуацію в країні наприкінці Світової війни та
ставлення до українського питання у Франції, дебати в Сенаті та відгуки
в пресі; частково розкриває матеріали паризького Дослідного комітету,
який вивчав становище в Україні ще до підписання перемир’я, зокрема
довідку Л. Откера про Східну Галичину та Е. Омана “Українська проблема”. І. Борщак використовує якнайширшу джерельну базу, тому маємо
оцінку й численні цитати західних експертів та преси. “Напевно, з тих
чи інших політичних причин жодна делегація союзних держав не прийняла всіх думок своїх експертів. Однак, їхні погляди значною мірою заслуговують на те, щоб бути записаними в історію відносин України з
Заходом” (с. 20), вважає дослідник.
Цілий розділ займає висвітлення ситуації в Польщі, роботи Комісії
щодо польських кордонів при Мировій конференції, розгляд польськоукраїнського конфлікту Вищою радою (березень–квітень 1919 р.). Докладно розглянуто ситуацію з французькою інтервенцією в Одесу.
Окремий розділ відведено польському наступу на українців, розгляд статусу Галичини в Лізі Націй та на Генуезькій конференції, рішенню
конференції послів та розгляду проблеми Буковина і Підкарпатська Русь
на Мировій конференції. Паралельно з подіями у Парижі І. Борщак висвітлює перебіг подій в Україні: Генерал Денікін і Україна. Конфлікт після
взяття Києва між армією добровольців і українцями. Розгром української
армії. Вступ поляків у Кам’янець-Подільський.
“Втеча Петлюри у Варшаву започаткувала нову сторінку у нещасній історії України”, – вважає І. Борщак і докладно висвітлює цю проблему: Польсько-українські переговори у Варшаві. Позиція французького
уряду. Польсько-український договір від 21 квітня 1920 р. і військова конвенція від 24 квітня 1920 р. Наступ польської армії і взяття Києва.
Слід підкреслити, що дослідження написано на багатій документальній базі, цитуються доповіді, публікації в пресі, листи, звернення,
декларації й меморандуми.
Так само об’ємною є розвідка “Україна в літературі Західної Європи”17,
яка вийшла окремою книгою в 1935 р. Про її зміст говорить підзаголовок
__________________________________________________________________
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L’Ukraine à la conférence de la Paix (1919–1923), Le Monde slave, 1937, mars, p. 451–472;
juin, p. 397–419; novembre, p. 216–243; décembre, p. 381–412; 1938, janvier, p. 102–120.
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L’Ukraine dans la littérature de l’Europe Occidentale, Le Monde slave, (1933), juillet,
p. 120–142; août, p. 300–315; septembre, p. 463–473; octobre, p. 141–159; novembre, p. 463–
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“Критична бібліографія публікацій західними мовами про Україну й українців від ХV століття до наших днів”. Київське видання (2000) щонайменше втричі об’ємніше за паризьке тому, що цю працю І. Борщак писав
усе своє життя, доповнивши свій примірник сотнею аркушів з працями,
додатково виявленими та опублікованими уже після її виходу. Принагідно
скажемо, що до нього додано Коментовану бібліографію праць Ілька Борщака за 1920–1955 рр.
І. Борщаку належить честь написати першу розвідку про “Український Берестя-Литовський мир”18 французькою мовою. Франція болісно
сприйняла підписання миру Україною і назвала її зрадницею, хоча ніколи
до пуття не знала, що насправді там діялося. І. Борщак недаремно назвав
договір “українським”, адже фактично їх було два: один підписали українці, другий – росіяни. Дослідження написано на багатій документальній
базі як західних, так і українських джерел, про ситуацію в Україні і фронті,
про обставини, які змусили Центральну Раду послати делегацію в Берестя,
перебіг перемовин і підписання миру, його сприйняття на Заході.
Питання Східної Галичини, приєднаної до Польщі після Першої
світової війни, весь час залишалось болісним для українців по обидва
боки кордону. Аби краще висвітлити це питання, автор статті “У Східній
Галичині”19, який називає себе “Поляком”, робить короткий екскурс в історію польсько-українських відносин. За концепцією Ягеллонів, Польща
була державою народів – поляків, литовців, українців (русинів), вільно
об’єднаних у федерацію, що й було підтверджено Люблінською унією
1569 р. Але активна полонізація породила війни. Автор віддає належне
Хмельницькому, гарному організаторові: козаків, яких раніше можна було
вважати бандами чи племенами, він зумів зробити народом (с. 367).
Нічого не вийшло і з Гадяцькою угодою. На думку автора, поляки
даремно вважають Україну однією з головних причин нещасть Польщі,
даремно вважають Б. Хмельницького зрадником. Вони самі винні, надто
покладались на шаблю, яка в козаків виявилась міцнішою.
Пілсудський, який хотів поєднати Україну з Польщею, включивши
землі лише до Дніпра, “не знав глибоких тенденцій українського національного руху, який упродовж усього 19 ст. прагнув однаково і, мабуть, більше
__________________________________________________________________

473; décembre, p. 421–443; 1934, mars, p. 467–478; avril, p. 136–147; octobre, p. 129–151;
novembre, p. 305–320; (1935), février, p. 294–313. Укр. переклад: І. Борщак, Україна в літературі Західної Європи, К. 2000. с. 364.
18
La Paix ukrainienne de Brest-Litovsk, Le Mоnde slave, (1929), avril, p. 33–35; juillet, p. 63–
65; août, p. 199–225.
19
En Galicie Orientale, Le Monde slave, (1930), septembre, p. 365–384.
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до єдності, ніж до незалежності”, – підкреслює автор (с. 369). Неправильна
політика щодо Східної Галичини зробила її провінцією ірредента, на шкоду
не тільки для Польщі, а й для всієї Європи (с. 370).
За Ризьким договором Польща отримала 5–6 млн. українців, всі,
Європа чекала автономії для Галичини. Але поляки припустилися величезної помилки. “Хотіти полонізувати людей, які впродовж п’яти століть,
коли вони були неосвіченими руськими селянами, опирались польській
державі, одній із найсильніших у Європі!”, і хотіти зробити це тепер з
масою чотирьох мільйонів, які вже півстоліття як прокинулись до національної свідомості і організувались. Та ще й тоді, коли існує загроза з
боку совєтів і Німеччини!” (с. 371).
Яка ж ситуація тепер, після 11 років боротьби? Про розвиток Східної Галичини, яка жодної автономії не отримала (ліквідовано навіть свободи округів, які існували при Австрії), польська адміністрація не дбає.
Львівське, Станіславівське й Тернопільське воєводства густонаселені і
зубожілі. Там з’явились польські поселенці, з якими галичани колись
воювали, тобто наявне соціальне й національне гноблення (с. 372). Українські чиновники звільнені, українська інтелігенція бідує. Понад 2 тис.
добре організованих українських кооперативів нарікають на неможливість отримати кредит від польського держбанку (с. 373).
Найгірше становище в освіті. Із 2612 початкових українських шкіл в
Австрії залишилось 600. “Просвіти”, які існували з 1860 р. і мали 4000 залів
здебільшого розпущені. Приватні навчальні заклади переслідуються. Двомовні, буцімто, школи, суди й установи польськомовні. Після ліквідації семи
українських кафедр у Львівському університеті молодь їде за кордон.
Але польське суспільство починає потроху розуміти помилковість
у вирішенні українського питання, одного з найважливіших, якщо не найважливішого, які постали перед країною. Колишній противник української нації Дмовський переглянув свої погляди в низці статей.
Перш, ніж приступити до аналізу нинішніх труднощів, автор розглядає роль різних політичних угруповань Східної Галичини. Крайню
ліву позицію займає компартія, вона малочисельна, не має впливу, хоча
польська влада хоче покласти відповідальність на комуністів. Селянськоробітнича, колись совєтофільська партія, нині розпалась, ліві перейшли
до комуністів, праві до націоналістів.
Соціал-демократи – партія робітнича, не дуже чисельна, але виховала плеяду чудових політиків. Соціал-радикали – національна й антиклерикальна партія колишніх лібералів, таких, як Драгоманов та Франко.
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Найчисельніша УНДО, дала найбільше діячів на поч. ХХ ст., в її основному складі інтелігенція та селяни, вона має свої банки, кооперативи, газети, серед них “Діло”, її підтримує Шептицький.
У вересні українські діячі звернулись у Лігу націй з вимогою негайно виконати рішення Конференції Послів про східні кордони Польщі
15 березня 1923 р. і надати Східній Галичині автономію. Але екстремісти
взялися за бомбу і револьвер. Ситуація терору, така, як у Польщі перед
повстанням 1863 р.
Честь Польщі захистив “Robotnik”– орган польської соціал-демократичної партії, вважаючи, що розпалювання націоналізму та право батога не є аргументами, і вимагав для українців права на вільний
інтелектуальний та економічний розвиток (с. 379).
Аналогічні думки висловив орган соціалістичної партії “Dziennik
ludowi”. Пілсудський до них не прислухався. Навіть у роки українськопольської війни 1918–1919 рр. Галичина не знала такого терору: 5 тис. в
тюрмах, це здебільшого молоді і зовсім юні українці.
Нинішню ситуацію автор порівнює зі становищем Польщі в часи
царизму: каральні експедиції, нищення кооперативів, руйнування, контрибуції, арешти, побої, ґвалтування. Польща живе в кошмарі, світ теж
збитий з пантелику. Скрізь, окрім Франції, в Англії, Німеччині, США,
Швейцарії опублікували великі статті про ситуацію у Східній Галичині
(с. 381) з дуже суворими висновками. Як полякам читати слова друга Польщі у роки війни Едмона Пріва у женевській газеті, який обурюється ставленням до українців, він розчарований людською природою і тим, що
“народи, які самі страждали від гніту, тим не менше, готові гнобити своєю
чергою замість того, щоб створити зону симпатії й дружби, яка необхідна
для безпеки їхньої незалежності більше, ніж найкращі армії світу”?
Проблема Галичини міжнародна. Франція, Англія, Італія, Японія,
які гарантували обіцянку автономії для Східної Галичини, можуть у будьякий момент вимагати її виконання, що тоді буде з престижем Польщі,
застерігає автор. Втім, на Польщу чигають ще інші небезпеки. Применшення активності терористів годі сподіватися, існує загроза повної анархії. Поруч радянська Україна, де наростають протести, та СРСР, який за
Ризьким договором має право наглядати за життям меншин на територіях, що відійшли до Польщі (с. 382). Це може обернутись непоправним.
Завтра Гітлер може стати господарем Німеччини, яка вимагає відновлення коридору, а в цей час Польща б’ється в конвульсіях, що є прелюдією громадянської війни.
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Ліквідація осередків УВО, на думку автора, цієї проблеми не розв’яже.
Він пропонує два рішення: полонізація (відкрита або прихована), “ми проти
[автор, не забуваймо, Поляк! – З.Б.], бо це виллється у переслідування українців, як було з онімеченням поляків у Німеччина та їх русифікацією у Росії”
(с. 383). Інший варіант: автономія, яка вирве край із анархії. Автор закликає
прислухатись до цих слів якнайшвидше, доки не пізно (с. 383).
Статтю підписав “Поляк”, вона дуже стримана й розсудлива, автор
постійно проводить паралелі між нинішнім становищем Східної Галичини і самої Польщі в різні періоди її існування. Але ця стаття включена
в “Коментовану бібліографію праць про Україну та Східну Європу. 1920–
1955 рр.”20, авторство яких належить І. Борщакові. Підтвердженням цього
може бути характерна для нього ремарка. Говорячи про небажання “розкривати криваву книгу 1918–1919 рр., коли українська армія бомбардувала Львів, а польська під командуванням Галлера розстрілювала українських в’язнів”, автор додає: “Засудив їх тільки поет Сєрошевський, ювілей якого святкували тоді в Сорбонні” (с. 370). Якраз для І. Борщака характерно долучати все, що бодай якось стосується предмета розмови,
хоча воно, здавалося б, відбувається зовсім у іншому місці.
Окрім того, попри стриманість, автор двічі виходить “за рамки”, збивається з bonton’у: і обидва рази, коли йдеться про Петлюру, якому він ніяк
не міг вибачити віддані Польщі українські землі. Так, Пілсудський, піддавшись “авантюристу Петлюрі, зважився на похід на Київ. Нова Польща
ледве не загинула під ударами Червоної армії” (с. 370); “Через свої амбіції
Пілсудський скомпрометував себе під впливом авантюристів – петлюрівців, які нічого собою не являють. Головна їхня місія – показати українофільство польського диктатора. Маневр шитий білими нитками” (с. 374).
Східній Галичині присвячена ще одна стаття І. Борщака “Польща,
Балтика й Україна”21, підписана “Х.Х.Х.”.
У даному разі редакція вважала за потрібне вказати, що поділяє не
всі погляди автора, і готова надати свої сторінки всім охочим узяти участь
у дискусії, підкресливши водночас, що ця стаття не антипольська, а
українофільська. Власне, ця ремарка говорить на користь авторства
І. Борщака так само, що й пасаж про Петлюру (див. нижче).
Дипломатія всіх часів має кілька улюблених формулювань – “основа основ міжнародної політики” та “наріжний камінь” славнозвісної
__________________________________________________________________

І. Борщак, Україна в літературі.., с. 302.
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“європейської рівноваги”. Час від часу таким каменем ставала якась інша
країна. Центром рівноваги на даному етапі є Польща, чи надовго? Це
дуже важливе й серйозне питання.
З історії Польщі автор виводить елементарно простий закон: затиснута між двома компактними масами – слов’янами на сході і німцями на
Заході країна ніколи не могла ні протистояти, ні домогтися над ними тріумфу, коли ті об’єднували свої зусилля; її просування в тому чи тому напрямку завжди відгукувалося відступом на протилежному фронті (с. 322).
Великі ріки Східної Європи – Одер, Вісла, Німан, Дніпро, Дністер
і Волга визначають основні зони заселення великої Північної рівнини. У
ІХ–Х ст. поляки жили на Одері, литовці на Німані, предки білорусів у
верхів’ї Дніпра, українці – в середній течії Дніпра. Слов’янські поселенці
пішли на береги Оки, де разом із місцевими фінськими племенами дали
початок великоросам.
Перша спроба Польщі вести широкомасштабну політику відноситься до початку ХІ ст. при Болеславі І. Століттям пізніше Польща знову
спробувала відновити свої кордони. На цей раз вона рушила на Захід, захопила Силезію, приєднала всю Померанію зі Щеціном. Досягнути апогею
своєї могутності на Заході вона змогла завдяки вмілій політиці і дотриманню природних кордонів на Сході. Але польська експансія на Північ поступилась германізму, як тільки амбіції втягнули її в авантюри на східних
кордонах. Мазовецький князь Конрад закликав тевтонців на допомогу в
боротьбі проти литовських племен, віддавши їм Кульм. Ті винищили давнє
литовське плем’я пруссів і заснували Кенігсберг, зайнявши Східну Померанію до Вісли. Таким чином, Польща своїми руками створила германський бар’єр між собою і Балтикою. Власне, через те, що на Сході вона
почала боротись із литовцями і тим самим порушила гармонійну систему,
що панувала на природних водних шляхах – Віслі, Німані, Дніпрі і Дністрі.
Чим далі Польща просувалась на Схід, тим більшою територією вона поступалась на Заході, доки необережно не розбудила небезпечного суперника – Московію і була змушена до відступу на обох фронтах.
Тим часом поляки зруйнували Галицьку державу, на той час ізольовану, бо після монгольської навали київські землі ввійшли до складу
Литовського князівства. Далі вони 20 років відвойовували у Литви Волинь. На той час Литва була, либонь, найбільшим політичним утворенням
Європи, це була вільна федерація литовців, білорусів і українців на чолі
з Гедиміном. У 1386 р. Польщі вдалось нав’язати литовському князю
Ягеллону особистий союз обох держав.
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Завдяки мирові на Сході стала можливою перемога Польщі під Танненбергом, в якій їй допомогли війська Вітовта. Це була гарна нагода прогнати германізм із берегів Балтики, але Польща прагнула обмежити Литву.
Торунський мир (1466 р.) дав Польщі так звану королівську Пруссію, тевтонці зберегли за собою Східну Пруссію та сюзеренітет над Пруссією Західною. На думку автора, 1466 рік має виняткове історичне значення: Польща
обмежує свої західні амбіції і кидається на Схід. На Сході з’являється новий
політичний чинник: наприкінці ХV ст. Московія стає могутньою державою,
яка лежить за межами Литовсько-української федерації і якій судилося бути
tertius gaudens22 у боротьбі Польщі проти своїх східних сусідів.
Минуло два століття, повторилась та сама помилка: потурання
Союзних держав польським зазіханням на Галичину й Волинь кинули українських націоналістів у руки червоних, колись Польща так само віддала
козаків царям. Була забута – та й чи взагалі була відома? – політична аксіома, завжди присутня в цих регіонах: “Все, що забарвлено полонізмом,
є підозрілим, небезпечним і з великою точністю грає на користь Росії”.
У зухвалій сміливості, хтось міг би уточнити – у своєму засліпленні, Пілсудський спробував реалізувати немислиму затію: “тримаючи за горло
Східну Галичину і з нею Волинь”, рушив на завоювання радянської України. “Як колись польський король Сигізмунд потягнув за собою в Москву
російського авантюриста лже-Дмитрія, польський маршал віз у своїх фургонах українського кондотьєра Петлюру, якого один французький генерал
охарактеризував як “людину нікчемну, для всього придатну”. І знову, як колись, для українського населення, яке не бажало бути васалом Польщі,
“червона зірка була менш ненависною, ніж польський орел”.
У стані підспудної громадянської війни перебувають білоруси, оскільки в інтелектуальній царині поляки нічого їм не дозволяли і намагаються, per fas et nefas23, не вибираючи засобів, їх асимілювати.
У нинішній ситуації Польща має знайти вихід сама. Не може вона
тримати мільйони галичан і накликати на себе гнів величезної російської
території від Дніпра до Тихого океану. Для цього потрібно забезпечити
спокій на східному кордоні і зайнятися захистом західних меж, щоб зберегти вихід до моря. Домовитись з Литвою буде неважко, їх не дуже багато. Білорусам треба забезпечити інтелектуальний розвиток і вирішити
аграрне питання. Залишається вирішення українського питання, а для
__________________________________________________________________
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цього слід відновити колишнє Галицько-Волинське князівство. Якщо Румунія поступиться йому частиною Буковини і окремими дістріктами Бессарабії, де проживають українці, воно зможе стати заборолом і від
Угорщини. Тут, звісно, треба продумати захист прав польського населення і також вирішення земельного питання, що вже давно на часі. Ця
держава не боятиметься більшовицької інвазії, не будуть же радянські українці стріляти у своїх братів, навіть імовірно, що вони не дозволять росіянам пройти через їхню територію і напасти на нову державу. І тоді
Польща зможе вільно маневрувати на Заході.
Рішення, звісно, ризиковане, але у скрутні часи потрібні широкий
підхід та обдумана сміливість.
Якщо Польща залишиться в Прибалтиці, їй доведеться вирішувати
українське питання, не протестуючи проти створення Галицько-Волинської держави. Якщо ж вона стоятиме на своєму щодо обох амбіцій, треба
приготуватись до найгіршого: до більшовизації всієї Східної Європи, передусім самої Польщі. Хто тоді виграє партію? Москва і Берлін.
Які неймовірно пророчі слова!
І. Борщак вніс свою частку в ознайомлення французів із чесько-українськими відносинами у статті “Масарик і Україна”24.
Незважаючи на відсутність узагальненого аналізу про чесько-українські зв’язки, він наводить окремі віхи: вплив гуситського руху на національне життя в Україні, навчання українців у Празькому університеті,
роль П. Орлика, симпатії будителів до України. Їхню справу продовжив і
завершив Масарик, якого українці глибоко шанують. І цілком заслужено,
він створив чотири осередки української культури: Український університет у Празі, Українська політехніка в Подєбрадах, Педагогічний університет та Художню школу в Празі.
І. Борщак високо оцінює працю О. Бочковського “Т.Г. Масарик. Національна проблема і українське питання. Спроба характеристики та інтерпретації”: “солідна, серйозна і навіть скрупульозна, у кожній фразі йдеться
про якийсь факт, ідею, підкріплену нотаткою чи цитатою. Документальна
база бездоганна”. І спираючись на слова Бочковського про повну необізнаність з життям чехів, підкреслює, наскільки російська школа, яка так вихвалялася своїм слов’янофільством, була байдужою до чехів і слов’ян.
Бочковський вважав, що для розуміння ставлення Масарика до України необхідно розглянути його погляди на слов’ян узагалі та на Росію
й Польщу зокрема. Як і всі чехи, Масарик був слов’янофілом, але не в
__________________________________________________________________
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месіанській формі, як росіяни і поляки, слов’янський ренесанс, на його
думку, має бути пов’язаний з відродженням інших народів “у європейському аспекті”. Цю думку він чітко висловив у промові в жовтні 1923 р.
на відкритті Інституту слов’янських студій у Парижі. “Моя філософія історії та оцінка німецької і західної культур, якщо це потрібно сказати, не
має нічого спільного з месіанізмом слов’янських мислителів”. Ще задовго до того Масарик зазначав, що “слов’янська ідея” на початку, як і в
часи Колара розглядалась sub specie Russie”.
Всі чехи, а з ними й Масарик, традиційно були русофілами, тож їм
було непросто, особливо в минулому, якщо не зрозуміти, то бодай відчути
українську справу. Лише будителі, які попри симпатії до Росії, ставились
до неї критично, сприймали Україну об’єктивно і з розумінням (с. 471).
Ніхто в Європі не знав Росії краще за Масарика, доказом стала його
класична, а на “деяких сторінках справді пророча” книжка “Росія та Європа”, яка вийшла німецькою мовою в 1913 р., де він робить невмолимий
висновок “Цей Содом і ця Гомора царів мають бути знищені вогнем”. “Царизм з усією своєю політично-церковною системою деморалізував Росію”,
в тому числі інтелігенцію й самого мужика. Він не мав ілюзії щодо Росії і
в роки війни, розуміючи, що для неї чехи є другорядними слов’янами
(с. 472). Він бо знав, “Росія царів не є слов’янською, а візантійською, вона
була корумпована Візантією, що занепадала”. Росія платила йому тією ж
монетою, вважаючи українофільство одним із найбільших його злочинів.
Знав Масарик і Польщу і, засуджуючи політику Росії щодо Польщі,
усе-таки закликав не перебільшувати її значення для Європи, критикував
і шляхту, і царизм. Вважав, що в 1474 р. чеська демократія впала через
те, що Богемія мала короля-поляка, та через чеську аристократію, яка
вела себе так, як і польська шляхта.
У 1891 р. як депутат австрійського парламенту Масарик міг конкретно заторкнути українське питання. У 1893 р. він знайомиться з Франком, який приїхав до Відня поглибити свої слов’янознавчі студії і якому
пізніше (1896 р.) він пришле свою працю про Гавлічека. У 1901 р. Франко
опублікував переклади поезій Гавлічека, підкресливши в передмові велике значення праць Масарика для розуміння Гавлічека не лише як поета,
а й як політика. Франко хотів донести до українського читача думку Масарика: “прогрес національностей має бути невіддільним від прогресу
поняття свободи ідей та свободи політичної… нація, яка в ім’я інтересів
держави гнобить або душить іншу націю, сама риє собі могилу”.
Після пострілу Мирослава Січинського і вбивства польського губернатора Галичини українське питання було дуже болісним. У виступі
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в австрійському парламенті 25 травня Масарик теж засудив учинок Січинського, але закликав поляків відмовитись від помсти (с. 474). Він не
приймав теорій, згідно з якими українці становлять частину польського
народу, і підкреслював їх відмінність і від поляків, і від росіян. Масарик
писав про симпатію чехів до українців, бо в них немає національної аристократії, вони так само є народом селян. Він керувався вищим почуттям
справедливості, 18 грудня 1871 р. чехи так само протестували проти брутальної анексії Ельзасу-Лотарингії (с. 475).
У праці “Росія і Європа” Масарик заторкує українську проблему,
це чітка об’єктивна розповідь про національний рух на всіх землях, чи в
імперії Романових, чи Габсбургів. Відзначає, однак, схильність до сепаратизму у підросійській Україні.
Для Масарика Перша світова війна була результатом несумісності
двох культур: Заходу, яка вела за собою більшість людства, і Німеччини,
яка базувалась на пануванні меншості. Чехословаччина належала до Заходу, тому вірив у перемогу Антанти (с. 476).
У Київ Масарик вперше прибув 29 липня 1917 р. Україна якраз проголосила автономію і була в конфлікті з Тимчасовим урядом. Загони Масарика створювались в Україні, він познайомився з українськими керівниками. Був у Петрограді і Москві, повернувся до Києва в момент більшовицької революції, Рада проголосила ІІІ Універсал. Масарик цінував, що
Україна бореться проти Центральних держав (с. 477). На мітингу “гноблених Австрією народів” 12 грудня 1917 р. він наголосив на бажанні звеcти
бар’єр вільних народів проти німецького Drang nach Osten, що проходитиме через Польщу, Чехословаччину, Румунію, Югославію і Україну”.
Коли 2 січня 1918 р. Центральна Рада заявила про бажання розірвати
з Росією і підписати сепаратний мир, Масарик одразу денонсував свій договір. 9 лютого Рада підписала мир, він 18 лютого вивів війська в Росію,
щоб дістатись західного фронту, сам виїхав у США, де став духовним керівником усіх гноблених народів. Познайомився там із М. Січинським і
підтримав вимогу галичан щодо проведення в Галичині плебісциту.
Саме в Америці було прийнято рішення про союз Підкарпатської
Русі з Чехословацькою державою. Власне це єдине рішення Мирової конференції, яке підтримали українці. У вересні 1921 р. Масарик відвідав
Підкарпатську Русь, підкреслив, що її автономія гарантується Мирним
договором та Конституцією.
І. Борщак є також автором некролога “Михайло Грушевський”25.
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Ми не будемо переповідати некролог, у якому І. Борщак скористався нагодою, щоб докладно розповісти про науково-громадську діяльність М. Грушевського, висвітлити методику роботи М. Грушевського над
написанням історії України-Руси, його організаційну працю в національно-демократичній партії та політичні погляди.
І. Борщак, зокрема, намагався бодай у загальних рисах розкрити,
наскільки це можливо, особисту роль М. Грушевського з березня 1917 по
травень 1918 р., у цей вищою мірою трагічний період історії України; оскільки цей текст написано для французів, наголошує на тому, що проголосити автономію й погодитись на підписання Брест-Литовського
договору М. Грушевського змусили обставини і необхідність урятувати
країну від анархії та повної руїни; сам він до кінця був прихильником
продовження війни до перемоги Антанти.
Влітку 1919 р. М. Грушевський брав участь у міжнародній соціалістичній конференції в Люцернi від імені соціалістів-революціонерів.
Відтіля завдяки допомозі Масарика поїхав у Париж, де у цей час засідала
Мирна конференція; зустрічався з французькими державними діячами
Пенлеве, Бріаном та деякими іншими політиками, неодноразово бесідував із Бенешем, наприкінці 1919 р. покинув Париж сповнений песимізму
з приводу долі України. Під час перебування в Парижі заснував журнал
“L’Europe orientale”, де вмістив низку статей, присвячених Україні. Разом
із Е. Дені і А. Мейє вів мову про відкриття української секції у щойно
створеному Інституті слов’янських студій. Е. Дені гаряче зустрів цю ідею,
були навіть зібрані кошти, але його смерть й громадянська війна в Україні
стали на заваді реалізації задуму.
В Україні вчений виступав за створення українського товариства
для інтелектуальних зв’язків із Заходом, яке було б незалежним від Москви і ввело б українську науку в коло європейської науки, яка доти знала
науку лише російську. 7 листопада 1925 р. він писав до І. Борщака:
“Правду кажучи, я стомився, у мене багато труднощів…”. Але 27 лютого
1926 р. лист більш оптимістичний: “Сесія Укрглавнауки створила гарну
атмосферу, і я сподіваюсь довести до доброго кінця свої власні праці і
праці моїх співробітників”. 8 березня він написав “довгий лист про літературні плани, який нині ми читаємо не без меланхолії, бо дві третіх цих
планів не були і не будуть здійснені” (с. 30).
М. Грушевський уважно стежив за розвитком українознавства в
Англії й Франції, читав “Lа Revue des études slaves” та “Le Monde slave”
(с. 33). У листі від 27 липня 1927 р. він подав план створення кафедри
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української цивілізації в Сорбонні та кафедри української мови в Школі
живих східних мов. Планувалось удосконалення знань француза-славіста
в Києві та видання української граматики, історії й історії літератури України Інститутом слов’янських студій, приїзд французького лектора у київський і харківський університети, а згодом створення Французького
інституту в Києві. Передбачались і щорічні конференції українських учених у Сорбонні, а французьких в АН України (с. 34).
І. Борщак скептично ставився до таких планів, знаючи, що українські студії ще не набули права громадянства серед французьких славістів,
і був здивований, коли Харків виявив готовність цю ідею підтримати,
чому, зрозуміло, сприяв Раковський, посол Росії в Парижі. Невдовзі французько-російські відносини ускладнились, та й у житті М. Грушевського
настав найжахливіший період його неспокійного життя (с. 34).
Після від’їзду вченого до Москви жодного надрукованого рядка в
Україні. Не знаючи, як там йому велося, І. Борщак припускає, що життя
вченого не було “приємним ні морально, ні фізично”. “У нього вже було
все, щоб увійти в національний Пантеон України, бракувало лише ореолу
мученика. Його йому дала Москва” (с. 35).
Втілити задум М. Грушевського і, цілком імовірно, реалізувати запропоновану ним програму, судилось власне Ількові Борщакові. Його клопотання від 12 жовтня 1931 р. про відкриття вільного курсу української мови
в Національній школі живих східних мов у 1931–1932 учбовому році було
безрезультатним. Рішення про викладання української мови було прийнято
наприкінці 1938 р., а викладання започатковано 9 січня 1939 р.26
Назвемо ще одну розвідку І. Борщака “Рукописний каталог книжок
Б. Копітара у Національній бібліотеці Парижа”27. Вчений та ерудит, monstrum
scientie, за висловом Якоба Грімма, Б. Копітар був також бібліофілом. Каталог
його бібліотеки, яка зберігається в Любляні, складений у 1842 р., за два роки
до смерті власника, відображає основоположні принципи концепції Копітара
про слов’янські студії. Цікаво, як великий вчений класифікує слов’янські народи. Російську і русинську (russienne), тобто українську він подає в одному
рядку. І. Борщак зазначає, що до слов’янських мов Копітара додає албанську,
румунську та сучасну грецьку (с. 472). Серед 1083 творів 157 російських та
українських, причому багато українських, виданих у Києві, Львові й Перемишлі. Каталог буде цікавим інструментом для славістів.
__________________________________________________________________
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Service scolarité. Langues’ O. 1795–1995. Deux siècles d’histoire de l’École des langues orientales. INALCO. Éditions Hervas, Paris 1995, р. 192.
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Un catalogue manuscript des livres de Kopitar à la Bibliothèque Nationale, Le Monde slave,
n. 5–6 (1930) 469–472.
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Як бачимо, І. Борщак був дуже активним автором цього видання.
Починаючи з 1929 р., він друкується практично щороку, великі праці
мають 5–7 подач на рік.
Іншою низкою статей ми завдячуємо французькому історику й журналісту Рене Мартелеві. В 1927 р. він був в СРСР, зокрема в Україні, після
чого написав серію матеріалів про будівництво нового суспільства. Серед
них стаття “Українське питання”28 про різні народи, які населяють Україну. Надалі він постійно цікавився новинами про нашу країну. “Національна політика совєтів в Україні”29 – так називається його стаття з
викладом доповіді Затонського “К вопросам национальной политики на
Украине”, виголошеної 20 серпня 1933 р. на першому засідання Державного комітету меншин при Наркомі народної освіти. Приводом до засідання стало самогубство наркома народної освіти Скрипника, яке на тлі
загального напруження відносин між Москвою і Україною показало, що
зло має глибоке коріння, вважає автор.
Як відомо, у виступі Затонського йшлося про порушення в Україні
партійної настанови боротися з великоросійським шовінізмом і місцевим націоналізмом. Підсумовуючи його виступ, тон якого відрізняється від попередніх захоплених розповідей, Р. Мартель робить висновок про необхідність
обережного й стриманого підходу до різних фаз розвитку українського руху
та потребу остерігатися, як ніколи раніше, надто різких суджень і остаточних
формулювань (с. 30). Різним сторонам українського питання присвячено
кілька інших статей цього автора у цьому ж журналі: “Назва “українець” у
Підкарпатській Русі”30. Р. Мартелю належить і публікація “Новий аспект українського руху”31. Це, власне, лист В. Панейка (8.05.1935) в паризькі “Последние новости” у відповідь на обурені відгуки на його статтю “З приводу
українського питання” (31.03.1935), вміщений у рубриці “Документи”.
Прибувши до Парижа як делегат Східної Галичини на Мирову конференцію, В. Панейко відкинув сепаратизм і став теоретиком концепції про
Велику Україну в конфедерації з Росією, виклавши свої ідеї у книзі “Об’єднані держави Східної Європи – Галичина й Україна та Росія і Польща”.
Критичні виступи, вважає він, спрямовано “не стільки проти московського комунізму, як проти вічної Росії, … не проти СРСР, як проти
__________________________________________________________________

R. Martel, La Question d’Ukraine, Le Monde slave, n. 4 (1927) 337–372.
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всіх форм спілки, союзу, співпраці, дружби чи примирення, у будь-якій
формі, між Москвою, з одного боку, та Києвом-Львовом, з другого (...).
У деяких столицях і кабінетах буквально тремтять: тремтять від жаху від
однієї лише думки про уявну угоду між Москвою та Києвом-Львовом, …
про відновлення почуттів спорідненості і найвищої солідарності між Великоросією й Малоросією” (c. 149).
З цього Панейко робить висновок: якщо ненависть має викликати
сама думка про російсько-український союз, тоді слід відкинути все українське минуле й усі українські політичні традиції – ні більше, ні менше. Він
упевнений, що “анексія Галичини у 1772 р. остаточно знищила можливість
єдиної “російської” нації, створивши умови, сприятливі для трансформації
у політичну націю малоруської (рутенської, української) з “російської”
групи гілки, яка … можливо, могла б продовжити своє регіональне існування у рамках російської політичної нації, єдиної і неподільної” (с. 150).
Цікава прониклива й добре інформована стаття Р. Мартеля “Україна
після Полтавської битви”32, в якій він проаналізував подорож Юста Юлля,
данського віце-адмірала у 1709–1712 рр., посланника при Петрові І, на
Україну, порівняв його нотатки з описом України Вебера, посланника Брауншвейга-Ганновера в Росії.
Французам, безумовно, цікаво було познайомитись із публікацією
“Українська шана пам’яті Луї Леже”33, це, власне, рецензія Р. Мартеля на
працю Ілька Борщака “Україна в творах Луї Леже” (“Життя і революція”,
1929), фактично досить докладний виклад її основних положень.
Під час перебування в Україні Рене Мартель близько познайомився
з Д. Багалієм. Тож некролог34 (Д. Багалій помер 14 лютого 1932 р.) – дав
йому нагоду розповісти про історичну працю невтомного трудівника,
який упродовж півстоліття збирав розрізнені шматки величезного, досі
не завершеного твору – історії України.
Цікаво, як француз характеризує характер Д. Багалія: Українець за
походження і почуттями, він не мав, однак, запалу й засліпленості екзальтованого чи фанатичного патріота. Своєї мети він добивається вперто,
наполегливо, але без формальних порушень, буцімто підкоряючись волі
могутніх світу цього, методично збираючи складові елементи української
культури, організовуючи свій архів, формуючи покоління молодих учених
__________________________________________________________________
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і відступивши на другий план, спокійно готує майбутні жнива. Від своїх
предків-селян цей вроджений аристократ був наділений тонким і хитрим
розумом, витонченою простотою, які дозволяли йому обходити труднощі,
ухилятися від надто складних проблем, вигравати час завдяки переговорам і досягати мети, залишивши змученого супротивника, в якого, зрештою, вибивав зброю. У цьому таємниця його сили й успіху (с. 437).
Про глибоку зацікавленість Р. Мартеля науковим життя в Україні
свідчить коротка, але змістовна характеристика поглядів і зацікавлень університетських викладачів: В. Антоновича, В. Іконникова, Ф. Фортинського, І. Лучицького, Ф. Міщенка, В. Котляревського та Д. Піхно. Р. Мартель розповідає і про боротьбу проти обмеження автономії університетів
у 1880-х роках. Щоб розбити моральну єдність викладацького корпусу,
уряд придумав поділити викладачів на три категорії. У Харкові взялись за
українофілів. На історико-філологічному факультеті, їх було троє: Потебня, Сумцов та Багалій.
Докладно розглядає працю Багалія ректором: поліція звинувачує його
у наданні місця для нелегальних зборів, розповсюдженні нелегальної літератури, захисті студентів. Він широко відкриває двері жінкам, євреям, учням
профучилищ, вільним слухачам. Допомагає студентам-українцям, скеровує
їх і таким чином поступово формує свідому еліту, майбутні кадри в державному управлінні. Праця довга, прихована, яку слід було вести, не викликаючи підозри у влади, але незаперечної корисності (с. 445).
Та попри це “невдячне заняття” Д. Багалій не припиняє наукової
роботи. Викладає історію Росії та України. Метод викладання та загальну
схему курсу Багалій запозичив в Антоновича. Уперше у Харківському
університеті історія України читалася повністю.
Учений не забуває і про особисту наукову роботу, яка вилилась у
низку статей та блискучу докторську дисертацію “Історія колонізації Слобідської України в ХVІІ–ХVІІІ в.”. Р. Мартель підкреслює джерельну базу
всіх праць, написаних за участю або безпосередньо самим Багалієм (с. 447).
Р. Мартель розмірковує, якою мірою Д. Багалія можна віднести до
лідерів українського руху. Всі аспекти його викладацької кар’єри й наукової роботи об’єднує одна ідея: любов до України, це – “постійне апостольство”, яке, як видається, поставило за мету прилучення до українства
нових генерацій учених та істориків. На думку автора, вимоги цього покоління українських інтелектуалів видаються набагато більше інтелектуальними, ніж політичними. У розмовах з Багалієм він ніколи не відчував
ненависті до Москви чи московітів. І в цьому бачить пояснення того, що
154

З. Борисюк. Україна на сторінках “Слов’янського світу”
____________________________________________________________________________________

і сам Багалій, і вчені його покоління прийняли радянський режим з очевидною щирістю (с. 452). “Цим українським патріотам з поміркованими
амбіціями” радянський устрій дав більше, ніж вони коли-небудь могли
сподіватись, зокрема в дорогій для них інтелектуальній царині: хіба могли
вони подумати, що всім службовцям доведеться обов’язково вивчати українську мову (с. 453).
Автор говорить про розширення палітри зацікавлень вченого в радянський період (декабристи, їхні витоки в Україні, Шевченко і КирилоМефодіївське товариство, Потебня, Франко і Сумцов) і перелічує справи,
якими він займається (викладацька робота, членство в АН України); втім,
говорити про це докладно не хоче, коротко підсумовуючи цей період: “Він
є скрізь”. Останній “блискучий період” його життя видається автору
менш гідним уваги, ніж роки боротьби й наукової пропаганди на користь
української ідеї (с. 454).
Згадаємо і перекладацьку працю Р. Мартеля: зокрема, повний переклад поеми “Ян Гус”35, який він зробив разом із дружиною І. Борщака
Софією, уродженою фон Лауніц.
Цікавою є розвідка Рене Мартеля про народні прислів’я36. У народній
мові дуже часто використовуються різні приказки, прислів’я, приповідки.
У цих лаконічних, дуже образних, хоча не завжди ясних, формулюваннях
висловлено елементарну, спрощену життєву філософію, яку без особливих
змін можна знайти в усіх народів. Ці згустки мудрості відображають природні явища, щоденну працю, звичаї, довколишню природу, ландшафт, клімат. Відповідно, вони дають уявлення про характерні особливості певного
краю, його культуру, флору й фауну, а також відображають матеріальні й
духовні умови життя, психологію народу, моральний клімат суспільства.
Зібрано й надруковано не один збірник приказок та примовок.
Автор взявся розглянути найбільш поширені, широко вживані й конкретні приказки. Коротко Україну можна окреслити як велику, залиту сонцем рівнину, яку обробляє селянський народ і вирощує зернові культури.
Живою, сяючою душею цієї рівнини є сонце, у багатьох виразах воно є
джерелом сили, краси. Але це твердження подається через антифразу, для
народного розуму властива песимістична форма, немов би шануючи
давні забобони бояться викликати заздрість богів: ось як вони говорять
про стриману доброту мачухи: Зимне сонце, як мачухине серце, зимне
тепло, як мачухине добро (с. 86).
__________________________________________________________________

35
36

Le Jean Hus, Le Monde slave, n. 3 (1930) 64–66.
R. Martel, Sur quelques proverbs ukrainiens, Le Monde slave, n. 10 (1935) 85–112.
155

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

Інша сила панує на рівнині – вітер: Куди вітер віє – туди гілля
гнеться. І коли людина хоче чомусь запобігти, ніщо не встоїть перед
силою необхідності: Овес у трьох кожухах, та вітру боїться. Інша небезпека по селах – вогонь: Не грайся з вогнем, бо спалишся. Сціллі й Харибді морських народів у степу відповідає: З вогню та в полум’я (с. 87).
Скільки досвіду в такому прислів’ї: Вогонь і вода добрі служити, але
лихі панувати, Не розібравши броду, не шугай прожогом в воду; хоча загалом вода є благотворною: Будь здорова, як вода. Про потребу води в посушливих районах свідчить порівняння: Поміч в свій час, як дощ у посуху.
Не вгадаєш лихої години – неможливість передбачити, коли зазнаєш
горя. Тут бачимо дуже давню концепцію, успадковану від древніх про заздрісність долі, яка виступає проти сміливих, збиває горді голови, що вивищуються над натовпом. В Україні вона стає глибшою, перебільшеною.
Не треба провокувати Немезіс: вона й так надто сильна, надто швидка у
викриванні і знищенні.
Дуже багато приказок пов’язано з тваринами. Так, лисиця – уособлення хитрості; український селянин часто ідентифікує себе з лисом, його
просто так не візьмеш, він навчений гірким досвідом: Старого лиса тяжко
зловити або Старого лиса не виведеш з лісу. Заєць уособлює швидкість:
Бігає, як солоний заєць. Хто два зайці гонить, жодного не зловить.
Серед небезпечних гостей рівнин – змія, служить для лайки і прокльонів. Мало примовок про птахів: Крук крукові ока не виколе – французький відповідник: Вовк вовка не їсть.
Дослідник не завжди вловлює суть приказки. Так, вбачає алюзію,
досить сміливу, на вакхічні здібності торгівця, якого не без гумору порівнюють з комаром: Крамар, де сяде, там і п’є. Хоча насправді тут
ідеться про визиск. Інколи не зовсім точно розуміє зміст: у приказках Кінь
на чотирьох ногах, та спотикається і На те коня кують, щоб не спотикався бачить насмішкувату критику трудівника, щоб збити пиху сильнішого і нагадати, що він теж може помилитися. Зате добре зрозумів:
Коваль коня кує, а жаба і собі ногу дає.
Багато приказок про домашніх тварин, кінь: радше скромний помічник трудівника, ніж шляхетне завоювання людини; віл: цінний у господарстві, мало хвалебного, забудькуватий; свиня: несимпатична; коза: пояснює,
звідки пішов вираз “водити козу” (с. 98); цікаво трактує прислів’я “На похиле дерево і кози скачуть”: тут відбилась зневага селян до слабкого, бо у
всьому світі успіх для селянина є головним критерієм (c. 99).
Українські прислів’я, на думку автора, відображають природу, точні
географічні умови, вже відчутно відмінні від російських. З іншого боку,
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маємо народ-землеробів, він інколи хитрий, інколи насмішкуватий, але
щирий, добрий і спостережливий.
Про “Французьку інтервенцію в Південну Росію (1918–1919)” йдеться
у статті Андре П’єра37, який, не коментуючи, аналізує статтю М. Гуковського “Інтервенція французів на Півдні Росії (1918–1919)”, опубліковану
в “Пролетарской революции” (№ 6, 7, 8 за 1926 р.). А. П’єр подає офіційну
версію одного з найважливіших епізодів війни як документ, воліючи, щоб
французькі офіцери, у разі потреби, самі відповіли й заперечили ті твердження, які вважатимуть неточними або тенденційними.
Значним кроком у подальшому вивченні й науковому осмисленні
традиційних демонологічних уявлень та вірувань бойків стало дослідження російського вченого П. Богатирьова “Надприродні появи й істоти
в народних віруваннях Підкарпатської Русі”38.
У рубриці “Документи” під заголовком “Інтелектуальне життя України”39 Жан Раппапорт аналізує берлінське видання Dasgeistige Lebender
Ukrainein Vergangenheit und Gegenwart. Herausgehen von V. Zaloziecky.
Aschendorff sche Verlagebuschkandlung Munsterin Westfalen (1930), яке
охоплює всі царини інтелектуального та культурного життя в Україні.
Розповідь про основні моменти існування українського народу доведено
до революції 1917 р., коли – підкреслює автор – українська держава створила умови для розвитку культури і науки свого народу, а українська мова
зайняла панівне становище як офіційна державна і як мова навчання. Лише
тепер українська наука охопила всі царини наукового дослідження. Досі
українською мовою свої праці писали тільки вчені, які спеціалізувались на
питаннях України, інші науковці працювали в рамках зарубіжних, здебільшого російських, установ, і відповідно збагачували російську науку.
Згадаємо і статтю Мирона Кордуби “Останні теорії про витоки Русі”40.
Автор зазначає, що питання походження Руської держави належить до найскладніших у загальній історії. Вчені досить довго покладались на Хроніку
Нестора, але з середини XVIII ст. виникли сумніви щодо автентичності самої
Хроніки. У 1814 р. першим у її достовірності та правдивості заснування
__________________________________________________________________
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A. Pierre, L’intervention française en Russie Méridionale (1918–1919), Le Monde slave,
n. 1 (1927) 143–160.
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P. Bogatyrev, Les apparitions et les êtres sur naturels dans les croyances populaires de la
Russie Subcarpathique, Le Monde slave, n. 7 (1936) 33–54.
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J. Rappaport, Lа vie intellectuelle en Ukrainе, Le Monde slave, n.4 (1935) 135–150. Див.:
J. Rappaport, “Les fondements sociologiques de la question des nationalités en Pologne, Le
Monde slave, n. 11 (1929) 219–237.
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Les Théories reventes sur les originеs de la Routhenie, Le Monde slave, n. 8 (1931) 21–235.
Стаття чекала на публікацію з січня 1929 р.
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Руської держави скандинавами засумнівався німець Еверс. Література прихильників і противників скандинавської теорії надзвичайно багата, такою
кількістю досліджень можуть похвалитись мало питань загальної історії. Українські вчені здебільшого гуртуються в таборі антискандинавів.
На межі XIX–XX ст. це питання відійшло на другий план, але після
Світової війни знову пожвавились дослідження росіян, серед них академік Ростовцев, проф. П. Смирнов, гебраїст Барац, В. Мошин, українець
В. Пархоменко, німецький ерудит А. Фріцлер.
Відомий елленіст Ростовцев (Вісконсін) недавно опублікував “Витоки
Київської Русі” (RES, 1922, №1–2, с. 5–18), і хоча він лише мимохідь говорить про її виникнення, читач розуміє, що він проти скандинавської теорії.
З новими міркуваннями про євангелізацію Русі з 1913 р. виступає
В. Пархоменко. Відправною точкою є поділ східних слов’ян на три групи
племен, такий поділ він бачить і в арабських авторів (с. 215). На думку
М. Кордуби, йому варто краще аргументувати тези про руське державне
утворення на берегах Азова полянами. Ще менш правдоподібним виглядає
його твердження, що поляни принесли з собою і саму назву Русі. Намагаючися довести, що Київська держава вийшла з Азовської Русі; він висуває низку надто ризикованих тез. В останні роки тезу про Азовську Русь
підтримала публікація проф. Флоровським фрагменту про експедицію
русів на Схід у 943–944 рр. із Книги досвіду націй арабського письменника
Х ст. Ібн-Міскавейх (Оксфорд, 1921). Доти її приписували київському
князю Ігорю, але автор довів, що князь у поході загинув (с. 221).
У трьох статтях, опублікованих у 1925–1927 рр. і присвячених Русі
на берегах Азова, В. Мошин намагається довести, що вона була не полянською, тобто слов’янською, а скандинавською; використовуючи арабські джерела, він так само ділить Русь на три племені і зупиняється на
дослідженні третього – Артанії (с. 222); вважає Артанію державою скандинавською, цим можна пояснити те, що в деяких тогочасних джерелах
Азовське море називається “руським”, а Дон – “руською річкою”.
Від іншої точки зору у трактуванні питання походження Русі відштовхується П. Смирнов у розлогій праці “Волзький шлях і стародавні
руси” (К., 1928), вважаючи територію середньої Волги найдавнішою частиною скандинавської Русі (с. 224).
Однак, М. Кордуба вважає, що хоча теорії Смирнова продумані і старанно вибудувані, досить витягти один камінь із підвалин, як уся будівля розсипається. Розповіді, на які він посилається, дуже заплутані. Не все просто
з угорцями, які зупинялись на середній Волзі (с. 231). Хронологія не зовсім
узгоджується з географією. Ті самі питання й щодо місцезнаходження трьох
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племен та їхніх столиць (с. 232). Власне з усієї конструкції проф. Смирнова залишається лише нове підтвердження значення в давні часи у Східній Європі торгового шляху по Волзі, доки її місця не зайняв Дніпро”.
Працю К. Фрішлера під сенсаційною назвою “Das Russische Reich –
eine Grundung der Franken” (1923) і Г. Бараца “О составителях “Повести
временных лет и ея источниках преимущественно еврейских” (1924)
М. Кордуба характеризує дуже коротко: “Чи ж обидві праці не показують,
куди може дійти вчений по шляху помилок через абстрактні лінгвістичні
спекуляції, які зовсім не враховують здобутків історичних наук”? (с. 233).
Підсумовуючи аналіз літератури десяти останніх років про витоки
Русі, робить висновки про наявність загальної згоди щодо визнання існування Азовської Русі (Тмутаракані) в докиївський період (Пархоменко,
Мошин, Смирнов, Ростовцев) та тези про значення торгових відносин по
Волзькому водному шляху, доки не прийшла черга Дніпра (с. 233).
Р. Мартелю належить і публікація “Новий аспект українського
руху”41. Це, власне, лист В. Панейка (8.05.1935) в паризькі “Последние
новости” у відповідь на обурені відгуки на його статтю “З приводу українського питання” (31.03.1935), вміщений у рубриці “Документи”.
Прибувши до Парижа як делегат Східної Галичини на Мирову конференцію, В. Панейко відкинув сепаратизм і став теоретиком концепції про
Велику Україну в конфедерації з Росією, виклавши свої ідеї у книзі “Об’єднані держави Східної Європи – Галичина й Україна та Росія і Польща”. Критичні виступи, вважає він, спрямовані “не стільки проти московського
комунізму, як проти вічної Росії, ... не проти СРСР, як проти всіх форм спілки,
союзу, співпраці, дружби чи примирення, у будь-якій формі, між Москвою,
з одного боку, та Києвом-Львовом, з другого (...). У деяких столицях і кабінетах буквально тремтять: тремтять від жаху від однієї лише думки про уявну
угоду між Москвою та Києвом-Львовом, … про відновлення почуттів спорідненості і найвищої солідарності між Великоросією й Малоросією (c. 149).
З цього Панейко робить висновок: якщо думка про російсько-український союз має викликати ненависть, тоді слід відкинути все українське минуле й усі українські політичні традиції – ні більше, ні менше. Він вважає,
що “анексія Галичини Австрією у 1772 р. остаточно знищила можливість
єдиної “російської” нації, створивши умови, сприятливі для трансформації
у політичну націю малоруської (рутенської, української) з “російської” групи
гілки, яка … можливо, могла б продовжити своє регіональне існування у
рамках російської політичної нації, єдиної і неподільної” (с. 150).
__________________________________________________________________
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Un nouveau aspect du mouvement ukrainien. Lettre de M.B. Paneyko publiée le 8 mai 1935
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Щe однією яскравою сторінкою української культури став нарис
Софії Русової “Микола Лисенко” з підзаголовком “Українські портрети”42.
Автор знала М. Лисенка у різні моменти його музичного життя і з великою любов’ю розповіла про життя і творчість великого майстра, який зрозумів цінність народного співу і став першим українським композитором,
якого визнав музичний світ усієї Європи.
Музичний геній Лисенка з’явився якраз у момент, коли інтелектуальне життя України було придушене імперським російським режимом.
“Він, як новий Орфей, розбудив національну свідомість і відкрив усьому
світу мистецькі скарби свого народу” (с. 115).
Вона показала його як людину творчу й вразливу, але з активною
громадянською позицією (с. 117). Французам буде цікаво дізнатися, що
у зв’язку з забороною української мови указом 1876 р., на концерті в Чернігові пісні співали французькою, щоб не перекладати російською.
Його “завжди приязного з друзями, з усмішкою та легким відблиском іронії, таким прикметним для українського духу, в його гарних лагідних очах”, оплакувала вся Україна, не тільки як митця, а як видатну,
добру, до всіх привітну, скрупульозно чесну та зразково скромну людину,
яка живучи в похмуру історичну епоху, ніколи не приховувала свого патріотизму (с. 120).
“Слов’янський світ”– перший слов’янознавчий журнал, який поставив за мету висвітлювати історію, культуру та політичні прагнення
слов’янських народів. І якщо на початку слов’янський світ видається його
засновникам Е. Дені і Р. де Ке чимось цільним, то з плином років спеціалісти мають змогу осягнути окремішність різних народів і навіть їх суперництво. Це призводить до зміни тону журналу, зростання його
полемічності, редколегія інколи вважає за необхідне підкреслити, що та
чи та стаття відображає лише точку зору автора.
Журнал виходив більш, ніж чверть століття: 1917–1938, з перервою
в 1918–1924 рр. Не знає тем-табу, не боїться подавати різні точки зору. Важливе джерело відомостей про події та розвиток ідей у 20–40 роки ХХ ст.
Українське питання виникає загалом щоразу, коли в Європі відбуваються
глибокі переміни, встановлюється новий порядок, коли в центрі чи на
Сході континенту змінюється рівновага сил.
Завдяки журналу французька освічена публіка мала змогу відкрити
для себе важливість українського питання в період між двома війнами, а
також різні аспекти політично-культурного життя українського народу і
навіть познайомитися з творчістю Т. Шевченка.
__________________________________________________________________
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Володимир Потульницький
ПРОБЛЕМА СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ
У КОНТЕКСТІ ДИСКУСІЙ МІЖ ПРОВІДНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ
ВЧЕНИМИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1930-х РОКІВ
У сучасних умовах, коли знову мусується нова стара формула неминучості союзу трьох східнослов’янських народів, варто відтворити дослідження, як саме провідні європейські та українські учені напередодні
Другої світової війни уявляли собі проблеми історії слов’янських народів
та їхніх спільних чи відмінних шляхів розвитку у минулому і можливості
існування і постання такої спільності у майбутньому.
У першій половині 1930-х років відомі науковці низки європейських
країн, зокрема чеські, польські, українські і німецькі, активно обговорювали питання про можливість спільної історії слов’янських народів1. Автор
статті піддає порівняльному аналізові у цій статті бачення на проблему
спільного минулого слов’янських народів чотирьох провідних європейських вчених, які творили в першій третині двадцятого століття. Всі ці
четверо вчених, народившись і відійшовши приблизно в той самий час,
демонстрували, відповідно до хронологічного виміру біографії, вибудови
наукової кар’єри тощо, спільне “місце – перебування у часі – просторі”
(скористаємося цим висловом Карла Маннгейма)2, і демонстрували діаметрально протилежні погляди стосовно однієї генерації в одній країні.
Дискусію 1930-х років започаткував професор Карлового університету в Празі, відомий дослідник історії слов’янських народів (чеського,
польського, російського та українського), інтереси якого простягались
від дослідження постаті Михайла Грушевського до авторської синтези візантійської культури, – Ярослав Бідло (1868–1937). Вчений вважав, що єдина
історія слов’янських країн є неможливою, оскільки Європа ще за часів раннього середньовіччя розділилася на два культурні світи: романо-германський і греко-слов’янський. До останнього належать не всі слов’янські
народи, а лише православні. Неправославні – чехи, словаки, поляки, словени, кроати – представляють у своїй сукупності західноєвропейський,
__________________________________________________________________

Див.: VII-e Congres international des sciences historiques. Resumes des communications presentes au Congres, Warshawa 1933, vol. 1–2; Contributions a l’histoire de l’Ukraine au VII
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або романо-германський, культурний світ3. Таким чином, Бідло відкидає
можливість спільної історії слов’ян, оскільки римська (західна) і візантійська (східна) культури розділили слов’ян політично і культурно, вже
не кажучи про пізніші поділи турецької, австрійської і російської імперій.
Вирішуючи проблему єдиної історії Східної Європи зі штадпункту культурного розвитку, Бідло стверджував, що поняття Східна Європа включає
в себе Візантійську імперію з Балканським півостровом, а пізніше й Росією,
а також усім, що підпадало під їхній візантійсько-слов’янський вплив4.
На думку дослідника середньовічної історії Польщі, міжнародних
стосунків Польщі з Францією, Росією та Пруссією, постатей Адама Міцкевича і князя Адама Чарторийського, відомого методолога та теоретика
історії, професора Варшавського університету Марселя Гандельсмана
(1882–1945), поняття Східна Європа змінювалося в міру розширення
впливів римської культури. Чим далі на Схід вона поширювалася, тим
більше звужувався ареал “європейського сходу”5. Наприклад, до впровадження християнської культури богемці і поляки належали до Сходу,
після – до Західної Європи. Сфера візантійських впливів упродовж століть
постійно зменшувалась. За Гандельсманом, історія слов’янських народів
як загальна є можливою, і вона, відповідно до його періодизації, проходить
чотири етапи, що водночас є етапами розвитку Східної Європи:
1-й етап. До кінця 11 ст. – період постання слов’янських народів та
їхніх держав, хоча у Східній Європі були й іноплемінні народи;
2-й етап. З 11 до 18 ст. – період побудови, розквіту і занепаду більшості слов’янських держав;
3-й етап. З 18 ст. до Першої світової війни. Це період існування російської, прусської і австрійської монархій, що об’єднували під своєю егідою більшість слов’янських народів;
4-й етап. З часу Першої світової війни і світової революції розпочинається новий період, який позначається досягненням незалежності
багатьма слов’янськими країнами. Початок визвольної боротьби сягає
своїм корінням ще у 18 ст.6
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Опонент професора Гандельсмана, професор Берлінського університету Отто Гетш (1876–1946), відомий дослідник історії Росії, Польщі,
східноєвропейських країн та США, біограф російської імператриці Катерини II, вважав, що поняттям візантійсько-слов’янської культури не
можна означувати зміст історії Східної Європи. Хоча російська історія
зазнала візантійських впливів, проте якби Росія століттями не здійснювала у своєму внутрішньому розвиткові колонізаційне просування, що
супроводжувалося розширенням і зміцненням держави, вона змогла б перейти ті ж самі процеси, що були основою розвитку Західної Європи –
реформацію, просвітництво тощо7. Брак державно-політичної культури
значно відчутніше завадив Росії стати на цей шлях, аніж вплив візантійської церкви. Це і є, на думку Гетша, основна відмінність в історичному
розвиткові Росії і Європи.
Що ж стосується Європи, то найважливішим чинником її культурного розвитку в середньовіччі і за нових часів було поступове просування
західної культури, як культури цементуючої і більш розвинутої, у географічному просторі, який означується поняттям Європа. З початку 6 ст.
цей чинник стає визначальним у поділі Європи на Західну і Східну.
Східну Європу в цьому контексті Гетш розуміє, як оформлену єдність
країн, що перебували або перебувають під впливом культури північних
земель, або західної культури8. Цей вплив поширюється на більшість
слов’янських, у тому числі й східнослов’янських народів. Звичайно, окремі східні народи не одночасно і не з однаковою силою втягувалися в
орбіту культурних впливів Заходу. Та все ж Східна Європа з цього погляду (йдеться не про територіальну і мовно-етнічну сутність, а про рівень цивілізації), все одно являла собою спільність, хоча й мішану і
строкату. Тому, на думку професора Гетша, спільна історія слов’янства
як об’єкт наукових досліджень неможлива. Натомість, постає необхідність дослідження історії Східної Європи під впливом культури північних
земель як наднаціональної культурно-історичної і культурно-географічної
європейської єдності під назвою “Східна Європа”9.
У дискусії брав участь також український вчений, відомий дослідник
історії України, зокрема Галичини, Холмщини та Підляшшя, німецьких
впливів на соціально-економічне та суспільно-політичне життя середньовічних Київської та Галицько-Володимирської Русей, тоді професор
__________________________________________________________________
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Варшавського університету Мирон Кордуба (1876–1947). Він стверджував, що Велике князівство Московське було наступником монгольського
світу і Візантії. Натомість українські і білоруські землі, що потрапили під
вплив литовсько-польських культурних кіл, раніше перебували від впливом Західної Європи і переживали, бодай і в ослабленій формі, всі західноєвропейські цивілізаційні процеси. “Великі князі Литовські, – пише
Кордуба, – починають вважати себе спадкоємцями давніх київських князів і перебирають уже свідомо місію збирачів руських земель”10.
Саме Кордуба започаткував у 1930-ті роки дискусію між галицькими і східноукраїнськими вченими емігрантами з приводу походження
Русі й формування української нації. До цього спричинила невелика
стаття Кордуби під назвою “Найважніший момент в історії України”, що
вийшла у Львові в 1930 році. Автор статті стверджував, що “природна
еволюція” східнослов’янських племен на території майбутньої Київської
держави могла привести до перетворення їх у “окремі народності”, але
на перешкоді стало створення руської держави. Ще більшою мірою завадило “розвою в напрямі етнічного відокремлення” поширення християнства з його “централістичною організацією”. “Спільна держава, спільна
віра і спільна літературна мова стають могутніми підвалинами, на котрих
розбудовується одна, спільна, загальноруська, коли не нація в повному
значенні цього слова, так, скажім, культурна сфера”11.
Кордуба вважає, що й після смерті великого князя Ярослава Мудрого церковна організація і літературна мова продовжують виступати в
ролі “об’єднуючих чинників”, проте десь від середини 12 ст. ситуація змінюється. На той час виникають “нові політичні осередки на двох протилежних кінцях Великої Русі”: один – у Галичі, а інший – у Володимирі
над Клязьмою. Наслідком такого “політичного дуалізму на Русі” став цілковитий занепад Києва, “об’єднуючого цілу Русь центру”12.“Галицький
осередок” двічі прагнув об’єднати навколо себе ту “цілу територію, заселену цією етнографічною масою, котрої потомки утворили опісля українську націю”, та цим спробам у першому випадку стала на заваді
смерть князя Романа, а в другому – монгольське нашестя.
Після нападу монголів відбулися кардинальні зміни в різних сферах
життєдіяльності колишньої Київської Русі. Населення впадає в анархію і
відмовляється підпорядковуватись княжій владі, воліючи платити данину
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ординцям. Київське і Переяславське князівства зникають на довгі часи
взагалі, а Чернігівське – підупадає. Галицько-Волинська держава починаючи з 1340 року стає об’єктом зазіхань сусідів. Лише наприкінці 14 ст.
всі білоруські та українські землі, за винятком захоплених Польщею галицьких земель, опинилися у межах Литовської держави.
Литовська мирна окупація, переконаний Кордуба, якраз і є “найважнішим моментом в історії України”. Вчений наголошує: “Коли б
Литва за Гедиміна і Ольгерда не захопила південно-західної Русі, це би
зробила на кількадесят літ пізніше Московщина”, яка теж почала політику збирання земель, але тоді б не було “трьох руських народностей,
тільки одна”13. Як зазначає Кордуба, після заволодіння нашими землями
“Литва починає слов’янщитися, рушитися”. Цьому сприяє набагато
вищий рівень культури захоплених земель порівняно з культурою тодішньої Литовської держави. Урядовою мовою стає “літературна мова, котра
до церковнослов’янського підложжя набрала прикмет” живих українськобілоруських “говорів”. Між населенням колись єдиної держави виникає
кордон і проявляється відчуженість. “По обох боках кордону, – пише Кордуба, – витворюються окремі світогляди, окремі психіки, все це призводить до того, що давня політично, церковно і культурно одноцільна єдина
Русь розколюється на дві окремі відмінні частини”14. Та ще тоді і навіть
згодом, за часів Богдана Хмельницького, “населення українських і білоруських земель творить наразі одну спільну етнічну цілість”15. Вона ґрунтується на укладі політичних відносин, спільності історичної минувшини та
традицій, релігійно-церковних справ і культурних впливів16. Київська ж
Русь, на думку Кордуби, “не була ані українською, ані, очевидно, великоруською, тільки руською, так само як держава Піпіна Малого і Карла Великого не була ані французькою, ані німецькою – тільки франконською”17.
У цілому Кордуба високо оцінює роль Литовської держави в історії
України і вважає її, слідом за Грушевським, спадкоємницею ГалицькоВолинської держави, і державою Руською. Такою її вважали і давні українці, які в ній проживали. Більше того, Кордуба наголошує, що Україна
увійшла тоді в коло західноєвропейських культурних впливів, які, будучи
__________________________________________________________________

М. Кордуба, Найважніший момент в історії України, c. 545.
Ibid., c. 544.
15
Ibid.
16
Ibid., c. 545.
17
М. Кордуба, Початки української нації (У відповідь Українському історико-філологічному товариству), Діло, ч. 286 (1930) 2.
13
14

165

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

накладеними на існуючу основу в психічній структурі українців, спричинили до створення національного типу, подібного до західних.
Підсумовуючи наш огляд, можна зробити висновок, що основна увага
істориків Східної Європи у питаннях вироблення її схеми і періодизації зосереджувалась на таких моментах: культурні впливи романо-германського
світу на народи Східної Європи, протистояння Схід – Захід, де під Сходом
розумілися Росія і ті країни, що зазнали її домінуючого впливу, а під Заходом
– ті країни, що зазнали впливу культури північних земель. У першій половині 1930-х років провідними європейськими дослідниками історії Східної
Європи були викладені чотири основних точки зору на історію слов’янських
країн: чеська (професор Бідло), польська (професор Гандельсман), німецька
(професор Гетш) та українська (професор Кордуба).
Ярослав Бідло та Отто Гетш, висуваючи дещо схожі аргументи, вважали, що спільна історія слов’янських країн є неможливою. Чеський вчений обстоював думку про її неможливість беручи до увагу релігійно-ідеологічні аргументи і вплив Візантії, яка розколола слов’янський світ. Його
німецький колега стверджував про неможливість спільної історії слов’янських народів, акцентуючи увагу головним чином на перманентному просуненню на слов’янські території впливів культури північних земель, яка
втягувала у свою орбіту все більше слов’янських і східнослов’янських
країн, і розколювала слов’янський світ на країни, що підпали під цей
вплив і такі, що ще залишались поза ним.
Інші точки зору були представлені польським вченим Марселем
Гандельсманом та українським науковцем Мироном Кордубою. Польський вчений вважав спільну історію слов’янських країн можливою і
навіть виділяв чотири етапи, які спільно проходили слов’янські країни:
постання єдності, її розквіту і занепаду, перебування під впливом трьох
монархій, здобуття незалежності. Український науковець розглядав цю
єдність у контексті історії Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовської держав і висував думку, що в часи Київської Русі була “руська єдність”, а в період існування двох останніх державних об’єднань Україна
та Білорусь міцно увійшли в орбіту західноєвропейських культурних
впливів, що унеможливила єдність, зокрема, з Росією.
З іншої боку, якщо Ярослав Бідло і Мирон Кордуба розглядали проблему спільної історії слов’янських країн у контексті впливів, Отто Гетш
і Марсель Гандельсман, застосовуючи географічний принцип, переносили її розгляд у географічний контекст постання, еволюції, концепцій
та періодизації феномену “Східна Європа”.

Наталя Солонська
КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ ЯК НАПРЯМ НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ СЛАВІСТІВ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО (2005–2014)
Висвітлення та аналіз багатоаспектної діяльності Українського комітету славістів (далі – УКС) є надзвичайно актуальною темою для вітчизняної науки, оскільки ця організація, створена в 1957 р., за роки своєї
діяльності перетворилася на своєрідний соціально-комунікаційний інститут і посіла високий суспільний статус.
Коли на посаду голови УКС Президією НАН України було затверджено академіка О. Онищенка, то він запропонував і став реалізовувати
свою концепцію та бачення ролі та завдань УКС, який доволі швидко перебрав на себе функції координуючого та об’єднуючого центру наукових
славістичних досліджень, гуртуючи навколо УКС учених-славістів не
тільки України, а й інших країн1.
У щорічних міжнародних наукових конференціях до Дня слов’янської
писемності і культури, інших наукових заходах беруть участь дослідники з
різних країн світу. Популярність толерантних, гуманітарних наукових заходів, повага та інтерес до них в інтелектуальному середовищі дедалі зростає2.
Головними партнерами УКС у підготовці конференцій та інших славістичних заходів є структури НАН України: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (далі – НБУВ); Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського (далі – ІМФЕ); Інститут
української мови; Інститут мовознавства імені О.О. Потебні; Український
мовно-інформаційний фонд (далі – УМІФ); Інститут археології; Інститут
літератури ім. Т.Г. Шевченка; Інститут історії України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Зазначимо
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О.С. Онищенко, Українське слов’янознавство: традиції, здобутки, вектори дослідження: доп. на Міжнар. наук. конф. “Слов’янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації”, К. 2011; О.С. Онищенко, Концептуальні та практичні проблеми
створення інтегрованого електронного ресурсу слов’янських бібліотечних фондів: доп. на
Міжнар. наук. конф. “Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку”, К.
2013; О.С. Онищенко, Українська складова міжнародної славістики: доп. на Міжнар. наук.
конф. “Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття”, К. 2014.
2
Н.Г. Солонська, Науково-просвітницька діяльність бібліотек: аспекти формування комунікаційних зв’язків, Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, вип. 14, К. 2005, с. 702–717.
1

167

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

при цьому, що НБУВ, по суті, є (спільно з УКС) модератором і координатором усіх наукових і науково-інформаційних заходів, які здійснює УКС. Багатомільйонні фонди НБУВ дають можливість на її книжково-інформаційних ресурсах проводити наукові конференції з будь-якої тематики.
Протягом 2005–2014 рр. УКС на базі НБУВ було проведено такі
Міжнародні наукові славістичні конференції: “Слов’янські культури XX–
XXI століть і Європа”; в 2005 р. – “Проблеми етносоціального та етнокультурного розвитку Київської Русі і слов’янський світ”; 2006 р. –
“Слов’янство і національно-культурні процеси XXI століття”; 2007 р. –
“Слов’янське слово і культура в контексті світового розвитку”; 2008 р. –
“Слов’янство і міжкультурний діалог”; 2009 р. – “Слов’янський ідентитет: спільні коріння та спільне майбутнє – парадигма XXI століття”;
2010 р. – ХІІ Міжнародна конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів “Відбиття історії культури
народу в словотворенні” та Міжнародна наукова конференція “Славістика: образи минулого і нова історична ситуація”; в 2011 р. – “Слов’янознавство XXI століття: тенденції інтеграції та диференціації”; в 2012 р. –
“Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті” та “Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної і
Східної Європи”, Засідання Українського комітету вивчення слов’янських
культур Комісії з дослідження слов’янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів та Комісії з наукових досліджень країн Центральної та Східної Європи при Міжнародній організації з народної творчості
(IOV) (на території ІМФЕ); 2013 р. – “Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку”; 2014 р. – “Слов’янський світ у культурному
просторі XXI століття”. Крім того: круглий стіл “Українська генеалогія:
династія Тулубів”; наукова конференція до 200-ліття народження Миколи
Гоголя; наукові читання до 190-річчя Миколи Перетца та ін.3
Високопрофесійне, із залученням сучасних комунікаційних технологій виконання наукової роботи з підготовки науково-організаційних заходів (координатор – Культурно-просвітницький центр) дало можливість
посісти НБУВ місце головної установи НАН України у відзначенні Дня
слов’янської писемності і культури. Це цілком логічно, оскільки НБУВ є
науковим поліінститутом, де функціонують Інститут рукопису, Інститут
архівознавства, Інститут книгознавства, Інститут Науково-методичного
забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи.
__________________________________________________________________

3
Н.Г. Солонська, Ключове слово – книга (слідами віртуальної бібліотеки М.В. Гоголя), Вісн. Кн. Палати 12 (2009); Київська філологічна школа і Володимир Перетц (до
140-річчя від дня народження вченого), Бібліотечний вісник 3 (2010) 70–72.
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Бібліотека акумулює надбання світової культури, створює нове
знання, і як будь-який продукт своєї діяльності, у цьому випадку – інтелектуальної, повинна його пропагувати. Більше того, бібліотека, виконуючи
свою просвітницьку місію, що є традиційною для цих соціальних інститутів
ще з давнини, має повсякчас нагадувати суспільству про свій пріоритет та
гостру потребу в інтелектуальному, інформаційному, економічному житті.
Численні напрями її наукової та бібліотечно-інформаційної роботи є
функцією рухомою і такою, що відбиває динаміку і трансформацію цієї роботи. Бібліотека як стабільна система може нормально, без змін, без особливих флуктуацій, успішно і спокійно функціонувати доволі тривалий час.
Однак це має місце доти, поки робота системи (бібліотеки) задовольняє вимогам навколишнього світу, пертурбаціям у соціальному середовищі.
Більше того, суспільство повинно знати, що бібліотека відреагувала на
зміни, що сталися в світі, як вона реагує на проблеми розвитку держави й
суспільства в цілому; як ця інституція функціонує в нових умовах.
Бібліотека – це постійно діюча школа виховання культури в науковому
середовищі, серед широкого загалу, пропагування знань, інформації для всіх
верст населення, суб’єктів суспільства свідомого віку, незалежно від етнічної
приналежності. З огляду на це, цілком логічно, що безпосереднє виконання
організації славістичних заходів здійснював Культурно-просвітницький
центр НБУВ (у 2003–2014 рр. керівник КПЦ, к.і.н. Н.Г. Солонська), а в
2014 р. – Інститут рукопису (директор – чл.-кор. НАН України Л.А. Дубровіна; модератор н.с, к.і.н. М.А. Філіпенко) та Відділ зарубіжних зв’язків (заввідділу Л.О. Дегтяренко; модератор с.н.с., к.і.н. Н.Г. Солонська)4.
За результатами концептуального моделювання того чи іншого заходу, який організовував УКС та НБУВ, можна здійснити комплексне моделювання зрізу історичних процесів у суспільстві. Спостерігається
залежність властивостей цілого від властивостей частин і вивчення цілого
за його частинами (індуктивний метод дослідження). Отже, дослідження
діяльності УКС та НБУВ дає можливість вивчати історичний процес за
його частинами (конкретними заходами). При цьому дотримано принцип
цілісності та багатоаспектності: враховується комплексний характер цілісності системи (НБУВ), а це забезпечує взаємоузгодженість структури і субстанції системи (НБУВ) при її взаємодії із навколишнім середовищем5.
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Н.Г. Солонська, М.А. Філіпович, До Дня слов’янської писемності і культури (Міжнародні наукові конференції “Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття” і
“Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі”, Вісн. НАН України 9 (2014) 72–77.
5
Н.Г. Солонська, Культурно-просвітницька діяльність національної бібліотеки: нова парадигма комунікаційної стратегії, Соціальні комунікації в стратегії формування суспільства знань: матеріали Міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р.: у 2 ч., ч. 2, Х. 2009, с. 3–5.
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Усі заходи, організовані УКС та НБУВ, відповідають сучасним формам науково-організаційної, комунікаційної та інформаційної роботи. Їм
притаманна комплексність і мультиаспектність, що включає конференцію
(або круглий стіл, читання), науково-просвітницький захід (за своїм сценарієм) – його урочисте відкриття; науково-інформаційну частину, яка є відбиттям науково-бібліографічної евристики, про що і йтиметься в цій статті6.
Підготовка книжкових виставок до наукових заходів є складною і
особливою науково-бібліграфічною роботою; здійсненням процесу науково-бібліографічної евристики. Науково-інформаційний сегмент, підготовка та організація книжково-інформаційних виставок, об’єктивно
відбивають закарбовані в слові, в книзі результати праці науковців, проблематику наукових заходів. Книжкова виставка, що відіграє роль нового
культурного, наукового, знаннєвого повідомлення, по суті, є науковим
апаратом заходів, модифікацією бібліографічного каталогу.
Книжкова виставка сприяє підвищенню ефективності використання
наукового продукту, допомагає одержати достовірну та повну інформацію
про знання. Алгоритм науково-бібліографічної евристики має таку послідовність. Найперше: розробляється теоретична модель книжкової виставки,
що являє собою абстрактне відбиття основної суті об’єкта (інформації),
тобто, є його аналогом та одночасно служить опосередкованим засобом
одержання знання, є формою представлення знання; дає можливість відтворити стан інформації в певній галузі знань, а також зосередити увагу дослідника на ключових проблемах дисципліни, що становить для нього
інтерес. Книжкова виставка дає можливість осмислення феномену наукових
досягнень. Співробітники бібліотеки не тільки пропонують своє бачення
наукової теми, а й відповідно з цим здійснюють науково-бібліографічний
пошук найбільш актуальної літератури. Співробітники НБУВ завжди намагалися виконати модель експозиції коректно, щоб одержати максимальне
наближення до реального стану інформації з проблеми. Модель виставки
має бути адекватна об’єкту (обсягу знань, інформації). Концептуальна модель книжкової виставки є об’єктом-замінником системи-оригінала (сегмента чи сегментів фонду Бібліотеки, її каталога).
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культурного и языкового разнообразия (из опыта работы библиотек Содружеств Независимых Государств): сборник статей, Москва 2010, с. 137–142.
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При підготовці книжково-інформаційних виставок працівники виставкового сектору КПЦ НБУВ обробляють також зовнішні потоки інформації, які отримуються через Інтернет. Це – інформація з веб-сайтів:
НДІ НАН України; відомчих НДІ країни; академій та наукових установ
зарубіжжя; бібліотек України; закордонних бібліотек; вищих навчальних
закладів; посольств в Україні; використовуються ресурси творчих спілок
та організацій; особисті сайти громадських діячів тощо7.
Про актуальність заявленої нами проблематики свідчить наступне.
Ідею розгортання книжкових виставок на міжнародних славістичних з’їздах
як відбиття результатів наукових досліджень було закладено в 1955 р., коли
було проведено перший відновлений славістичний форум. Відтоді всі
міжнародні славістичні з’їзди незмінно супроводжуються книжковими
виставками. Кожна країна, що бере участь у заходах, намагається якомога
повніше представити в наочному вигляді свої наукові досягнення. Книга
дає уявлення про дійсний стан у науці з тієї чи іншої проблеми; персональні успіхи окремих дослідників. Крім того, відбиває стан розвитку видавничої культури тієї чи іншої країни.
Наведемо повністю (з огляду на її значущість) вельми красномовну
цитату, що свідчить про те значення, яке надавали книжковим виставкам
наші наукові попередники:
“Українське товариство прихильників книги в Празі (УТПК),
обговорюючи на своїх загальних зборах 5-го лютого 1931 р. питання
про евентуальну участь Товариства в 2-му українському науковому
з’їзді в Празі, ухвалило повідомити Український Академічний Комітет, що Товариство візьме участь в цьому з’їзді та пропонує свої послуги щодо організації книжної виставки при з’їзді й виготовлення
бібліографічного покажчика наукових праць української еміграції за
час 1920–1931 р.
Організаційна комісія 2-го Українського Наукового з’їзду в
свойому засіданні з дня 11-го червня 1931 р. ухвалила утворити при
Комісії спеціальну Виставочно-Бібліографічну Підкомісію в складі
Управи УТПК, а саме – голови Підкомісії С. Сірополка, заступника
__________________________________________________________________

7
Н.Г. Солонська, Книжные выставки как составляющие информационной деятельности
национальных библиотек, Книга – источник культуры: Проблемы и методы исследования:
материалы Междунар. науч. конф. Минск, 25–27 нояб. 2008 г., Москва 2008, с. 303–309;
Н.Г. Солонська, Модели библиотечных книжных выставок как их теоретическое воспроизведение, Материалы 12-й Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения
“Наука о книге. Традиции и инновации”; Москва; 28–30 апр. 2009 г.; к 50-летию сборника
“Книга. Исследования и материалы”, в 4 ч., Москва 2009, ч. 2, с. 62–64.
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голови – Є. Вирового та секретаря – П. Зленка, а завданням цієї Підкомісії має бути організація книжної виставки при з’їзді та видання
бібліографічного покажчика наукових праць української еміграції.
При обговоренні пляну бібліографічної публікації Підкомісія
вирішила покласти в основу цієї публікації картотеку видань української еміграції в ЧСР, складену для інших потреб секретарем Підкомісії П. Зленком, а для поповнення матеріалу згаданої картотеки,
звернутися до всіх українських емігрантів, авторів наукових праць,
з проханням подати Підкомісії за певним зразком – бібліографічні відомості своїх наукових публікацій, що появилися у світі протягом
останніх десяти років” (Бібліографія української бібліографії
UCRAINICA в західно-европейських мовах. Вибрана бібліографія,
уклав Є.Ю. Пеленський, 1932, с. V–VI).

Участь бібліотек у славістичних заходах, проведення на їх базі славістичних конференцій доволі часто практикується в науковому світі і завжди збагачує науковий форум, надаючи йому завершеності; сприяючи
укладанню нових міжнародних контактів, надихаючи на нові наукові ідеї;
стимулюючи розвиток нових досліджень.
З подій останніх років. З 20 по 27 серпня 2013 р. вперше в Білорусі,
у Мінську проходив Міжнародний з’їзд славістів, уже п’ятнадцятий поспіль. У ньому взяли участь понад 600 учених-славістів із різних країн
світу. Форум у черговий раз підтвердив, що слов’янські культури, мови і
літератури займають значне місце у світі. Українська делегація розгорнула
одну з найбільших книжкових виставок, що користувалася заслуженою
увагою учасників. У її наповненні безкорисливо, на благодійних засадах,
узяли участь установи НАН України – Інститут археології; Інститут історії
України; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; Інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченка; Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича;
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Інститут української мови; Львівська національна наукова бібліотека
імені В. Стефаника; НБУВ; УМІФ; Волинський національний університет
імені Лесі Українки; Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара; Донецький національний університет; Запорізький національний університет; Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, Київський національний лінгвістичний університет;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка; Львівська національна
академія мистецтв; Львівський національний університет імені Івана
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Франка; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Одеський
національний університет ім. І.І. Мечникова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Ужгородський національний університет; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича та ін.
На книжковій виставці було представлено: монографії; матеріали
міжнародних та науково-теоретичних і практичних конференцій і наукових читань; міжвідомчі збірники наукових праць; збірники статей; документів та матеріалів, меморіальні; праць на пошану; джерелознавчі
нариси; епістолярна спадщина – листи, листування; спогади; щоденники;
довідкова література – енциклопедичні словники-довідники; словники
перекладні та ін., біографічні довідники, бібліографічні покажчики; зведені каталоги; підручники, навчальні посібники; періодичні та продовжувані видання; альманахи, наукові вісники, щорічники тощо. Тобто,
відбито широкий спектр наукової роботи українських славістів.
Наведемо приклади літератури, представленої на книжковій виставці: С. Баженова, Від романтизму до реалізму. “Українська школа” в
польській літературі 20–90-х років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія
України в творчості її представників, К. 2009; Н.П. Бондар, Видання
Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис,
К. 2012; Л.П. Васильєва, Хорватська мова, 2-ге вид. доповн., Л. 2007; Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської та української літератур і європейський контекст:
зб. наук. пр., Луцьк 2011; Ї. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук, Чеська мова
для українців, ч. 1: підруч. для студ. ВНЗ, Л. 2011, 295 c.; Л.А. Гнатенко,
Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту
рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кат.;
кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідження. Палеогр. альбом,
К. 2012; О.Л. Голубенко, М.О. Евдокимов, Владимир Даль як публіцист:
особливості й мотиви творчості, Луганськ 2007; Гуманітарні студії:
Україна – Польща: зб. наук. пр., Жешів; Кам’янець-Поділ., К. 2011;
Л. Дядечко, О. Петренко, Ю. Прадід, 250 крилатих слів і зворотів М.В. Гоголя: українсько-рос. тлумач. слов. 250 крилатих слів і зворотів М.В. Гоголя: рос.-укр. тлумачний слов., Сімферополь; К. 2012; Ю.С. Земський,
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Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну
Україну середини ХІХ століття, Хмельницький 2011; Історична
пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості
в ХІХ – першій половині ХХ століття, Л. 2011; Л.В. Івченко, І.Ф. Бобришева, Українські нотні видання 1924–1930 років у фондах Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського: (вокальна музика): наук. кат.,
К. 2012; Історія декоративного мистецтва: у 5 т., т. 1, гол. ред. Г. Скрипник,
К. 2010; А.В. Кеба, Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века, Кам’янець-Поділ. 2009; Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі,
К. 2008; Книга в Україні, 1861–1917: матер. до репертуару укр. кн., вип.
15, ч. 2 “Сн-Сю”. – К. 2012 (Нац. бібліогр. України); А.М. Кравчук, Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису:
навч. посіб., Л. 2008; Листування Євгена Деслава, т. 4. Серія “Джерела з
історії української еміграції”, упоряд., вступ. ст. й коментар о. Юрія Мицика, К. 2009; Л.Г. Мушкетик, Людина в народній казці Українських Карпат, К. 2011; Наукові праці Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського,
К. 2012; Одеська болгаристика: зб. наук. ст. викладачів філол. ф-ту Одес.
нац. ун-ту, вип. 7–8 (2009–2010), О. 2012; О. Однороженко, Родова
геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської
ХІV–XVI ст., Х. 2009; Л.К. Оляндер, Гуманізм польської літератури ХХ–
ХХІ століть у контексті європейської художньо-філософської думки,
Луцьк 2012; Рукописна та книжкова спадщина України: археогр. дослідження унік. архів. та бібл. фондів, редкол.: Л.А. Дубровіна (відп. ред.)
[та ін.], К. 2012; Л.В. Савченко, Феномен етнокодів духовної культури у
фразеології української мови: етимолог. та етнолінгв. аспекти, Сімферополь 2013; І.Ю. Тарасенко, “Wojna Domowa” польського хроніста
С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки,
К. 2011, т. 2; Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів
до кінця ХVІІІ ст.), К. 2011; Украинистика в России: история, состояние,
тенденции развития, К.; Москва; Уфа 2010; Українська біографістика =
Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць, К. 2012; В. Чорній, Історія Болгарії, Л. 2007; Kapral Myron, Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku
(= Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i
Pomorza Zachodniego, t. VII: Ziemie Ruskie, z. 1: Lwów), Toruń 2008 [друк
2009]; Lj. Vasiljeva, Srednjojužnoslavenski jezici u sinkroniji i dijakroniji,
Osijek 2010; Kultura českého národa – tradice a současnost: učebni příručka,
O. Antonenko, H. Hasilová, J. Hasil, N. Lobur, O. Palamarčuk, Lviv 2006;
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O. Palamarčuk, O. Antonenko, N. Lobur, Ze života soudobé české republiky:
učební příručka = [Із життя сучасної Чехії: навч. посіб. з аналітичного читання для студ.-славістів 3–4 курсів], Kyjev 2012 тощо; словники: Білорусько-український словник, Г.П. Півторак, О.І. Скопненко, за ред. Г.П. Півторака, К. 2006; Етимологічний словник української мови: у 7 т., т. 6: У–Я,
К. 2012; Інтегрована лексикографічна система “Словники України”. Версія 4.1 (2010) (УМІФ); Фольклор та мистецтво слов’ян в європейському
контексті: до ХV міжнар. з’їзду славістів, Мінськ 2013; К. 2012; Ukrajinsko-český slovník lingvistických termínů = Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології, O. Antonenko, N. Lobur, O. Palamarčuk, H. Strelčuk,
M. Ševčenko, Л. 2009; В.О. Колесник, Говорът на българите в с. Криничне
(Чушмелий), Бесарабия, Българские говори в Украйна, вип. 4, О. 2008;
С.Д. Топалова, Говорът на село Калчево, Болградско, Бесарабия, Българские говори в Украйна, вип. 5, О. 2009; Україна в міжнародних відносинах: енцикл. словник-довідник, К. 2012; Українсько-російський, російськоукраїнський словник зі зварювання. CD-R, НАНУ; УМІФ та багато ін. Біобібліографічні покажчики: Анатолій Павлович Непокупний: біобібліогр. до
75-річчя, К. 2008; Григорій Петрович Півторак: біобібліогр. до 75-річчя,
К. 2010; Життя – у слові: зб. наук. пр. на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931–2007), К. 2011; Ніна Федорівна Клименко:
біобібліогр., К. 2009; Російсько-український словник синонімів, за ред.
В.М. Бріцина, К. 2012; Степан Онисимович Сірополко (1872–1959): біобібліогр. покаж., уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.І. Ківшар;
наук. ред. В.І. Попик; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.], К. 2012 тощо.
На книжковій виставці було представлено також наукову періодику
та продовжувані видання: “Бібліотечний вісник”; “Вісник Запорізького
національного університету” і ще ціла низка гуманітарних журналів;
“Мова: науково-теор. Часопис”; “Проблеми слов’янознавства”; “Слов’янський збірник”; “Слов’янський світ”; “Слов’янські обрії: міждисципл. зб.
наук. пр.”; “Народна творчість та етнологія”; “Українсько-македонський
науковий збірник” та ін.
Формуванням і підготовкою книжкової виставки займався КПЦ
НБУВ. Ми щиро вдячні білоруським колегам за допомогу в розгортанні
книжкової експозиції в Мінську.
Проблематику Міжнародної наукової конференції “Проблеми етносоціального та етнокультурного розвитку Київської Русі та слов’янський
світ” (2005) було розкрито засобами книжкової виставки з аналогічною
назвою; наукову конференцію “Українсько-сербські історико-культурні
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взаємозв’язки”8 – теж із аналогічною назвою; “Сергій Єфремов – український учений і громадсько-політичний діяч та історія національного відродження” – “Сергій Єфремов – український учений і громадськополітичний діяч (до 130-річчя від дня народження)”; “Слов’янське слово і
культура в контексті світового розвитку” – із фондів НБУВ: “Павлу Житецькому – 170”; “Борису Грекову – 120”; “Івану Огієнку – 125”; “Видатні
пам’ятки давньоруської культури: “Остромирове Євангеліє. 1056–1057”;
“Слов’янські просвітителі Кирило і Мефодій та їхнє вчення в XXI столітті
(До 1180-річчя від дня народження Костянтина із Солуні (бл. 827–869)”;
“Бібліотеці Ярослава Мудрого – 970”; “Миколі Гудзію – 120”; “Словникові
Грінченка – 100”; із фондів Національної бібліотеки Білорусі: “Діаманти
білоруського письменства”; “Національній бібліотеці Білорусі – 85”.
Так, робота над концепцією виставок “Видатні пам’ятки давньоруської культури: “Остромирове Євангеліє. 1056–1057”; “Бібліотеці Ярослава
Мудрого – 970” проаналізована, узагальнена та опублікована (див.: Н.Г. Солонська, Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого, Вісн. Кн. Палати 12 (2007).
Свого підходу потребувало висвітлення теми Міжнародної наукової
конференції “Слов’янознавство та міжкультурний діалог”, на що вплинула
і низка офіційних дат. Виставковим сектором КПЦ було підготовлено книжкові виставки: “Українське слов’янознавство: історія та сучасність”;
“Пам’ятки української мови та літератури: 210 років від часу створення
“Енеїди” Івана Котляревського”; “Варвара Адріанова-Перетц (1888–1972)”.
Ще приклад. Міжнародна наукова конференція “Микола Гоголь і світ
XXI століття” (до 200-річчя від дня народження видатного письменника й
мислителя М.В. Гоголя). Було підготовлено такі книжкові виставки: “Микола Гоголь і світ XXI століття: до 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя”; “Твори Микола Гоголя мовами світу”. Наукову концепцію та
тематико-експозиційний план розроблено Н. Солонською. Бібліографічновиставкову роботу здійснено виставковим сектором КПЦ (завідувач І. Прокошина). Організацію і підготовку виставки художніх робіт “Шляхами
літературних героїв Миколи Гоголя” – зав. науково-просвітницьким сектором А. Шеремет та пров. бібліотекарем Т. Середою; виставку картографічних документів із фондів НБУВ “Біографія Миколи Гоголя в
географічних координатах” підготували співробітники Залу картографії
__________________________________________________________________
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НБУВ н. с. Т. Шовкопляс та пров. бібліотекар А. Герус; виставку музейних
експонатів “Шляхами літературних героїв Миколи Гоголя” представив Державний історико-культурний заповідник м. Дубно Рівненської обл.; виставку
газетних матеріалів (НБУВ) – співробітники відповідного підрозділу.
Про високий рівень підготовки виставкового матеріалу свідчить
той факт, що по книжкових експозиціях було проведено екскурсії, оскільки було представлено цілу гаму ексклюзивного, рідкісного матеріалу
із фондів Бібліотеки. До речі, взагалі можливість знайомити читачів та
відвідувачів Бібліотеки після завершення роботи конференції є великою
перевагою бібліотечної території перед іншими, можливо, сучаснішими
закладами. Книжкові виставки, що слугують культурно-просвітницькій
ідеї, дають можливість продовжити строк популяризації знання та ознайомити з ним широке коло людей.
Дослідницька робота над книжковою виставкою “Лектура Миколи
Гоголя”, яку автор цих рядків готував особисто, проаналізовано в нашій
статті “Ключове слово – книга (слідами віртуальної бібліотеки М.В. Гоголя)” (Вісн. Кн. палати).
Міжнародна наукова конференція “Слов’янський ідентитет: спільні
коріння і спільне майбутнє – парадигма XXI століття” вимагала розробки
свого системного підходу. Він був віднайдений і реалізований у книжкових виставках “Столиці слов’янських держав” (науково-бібліографічний
доробок виставкового сектору КПЦ; виконавці – І. Прокошина, завсектором; С. Шостак, пров. бібліотекар; Т. Дорошенко, бібліотекар 1-ї кат.);
“Миколай Йонков Вапцаров (1909–1942)” (підготовлена Н. Солонською);
картографічних матеріалів (сектор картографічних видань відділу обслуговування читачів літературою природничого і технічного профілю; виконавець: н.с. Т. Шовкопляс); образотворчих мистецтв із зібрання Фонду
Президентів України “Київ – стольний град Володимира і Ярослава” (підготовка – директор Фонду Президентів України НБУВ, к.і.н. В. Удовик).
На блозі КПЦ було виставлено як окремий бібліографічний продукт електронну книжкову виставку “Слов’янський ідентитет: парадигма
XXI століття” (концепція і підготовка – Н. Солонська).
Особливого підходу потребувала підготовка книжкової виставки
до круглого столу “Українська генеалогія: династія Тулубів”. Письменницю З. Тулуб було звинувачено у сфабрикованій органами НКВС УРСР
справі. Була заарештована в 1937 р. У 1956 р. Військова колегія Верховного суду СРСР скасувала вирок щодо Зінаїди Тулуб за відсутністю
складу злочину.
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Науково-просвітницький захід включав урочисте відкриття книжкової виставки з фондів НБУВ “Українська генеалогія: династія Тулубів”;
виставок архівних документів із фондів – Інституту рукопису НБУВ; Відділу рукопису Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Центрального державного архіву-музею літератури, мистецтв України.
Неабиякий інтерес викликала і книжкова виставка, підготовлена до
засідання круглого столу “Київські філологічні школи і Володимир Перетц (до 190-річчя від дня народження)”.
Обсяг і наповнення ресурсів НБУВ з проблематики круглого столу
проаналізували завсектором КПЦ НБУВ І. Прокошина – “Наукова спадщина Володимира Перетца у фондах НБУВ: зріз книжкової виставки” та
головний бібліотекар НБУВ Н. Солодухіна – “Праці Володимира Перетца
у фондах НБУВ”. Результат наукового дослідження було відбито в повідомленні заввідділом стародруків та рідкісних видань НБУВ, д.і.н. Г. Ковальчук (нині – директор Інституту книгознавства НБУВ) про рідкісні
примірники праць В. Перетца у фондах відділу, яким вона керує. Оскільки його доробок має суттєве значення для історії слов’янознавства і
досі не втратив своєї наукової цінності, учасники заходу запропонували
перевидати ці праці.
У рамках заходу було розгорнуто книжкову виставку з фондів
НБУВ “Володимир Перетц (1870–1935)”, підготовлену виставковим сектором КПЦ. До експозиції включено праці вченого різних років, дослідження про його життя та аналіз наукового доробку.
Масштабним був славістичний форум у НБУВ у 2010 р. Він поєднав ХІІ Міжнародну конференцію Комісії зі слов’янського словотворення
при Міжнародному комітеті славістів “Відображення історії та культури
народу в словотворенні”. Засідання Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів та Міжнародну наукову конференцію “Славістика: образи минулого та нова історична ситуація”.
Було розгорнуто підготовлені КПЦ книжкові виставки із фондів
НБУВ: “Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 80”;
“Здобутки та завдання слов’янського словотворення”; “Український
мовно-інформаційний фонд. 2009–2010”. Концепцію книжкової виставки
“Раритетні видання Івана Федорова із фондів НБУВ: до 500-річчя від дня
народження” розробили та підготували її експозицію працівники відділу
стародруків та рідкісних видань НБУВ.
Надзвичайний успіх мала книжкова виставка “Вибрані праці учасників ХІІ Міжнародної конференції Комісії зі слов’янського словотворення
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при Міжнародному комітеті славістів “Відображення історії та культури
народу в словотворенні”. Учасники конференції могли ознайомитися з доробком своїх колег – учасників заходу, що був представлений на окремій
книжковій виставці; безпосередньо обговорити питання, які становили для
них інтерес. Тому прямо у виставковому залі розгорталися жваві наукові
дискусії. Організаторам стало зрозуміло, що цей позитивний досвід треба
поширювати й надалі при підготовці інших, такого рівня заходів9.
Незабутнє враження справив науково-просвітницький захід (2011),
присвячений виходу в світ нового оригінального видання книги фундатора
білоруського історичного роману, відомого письменника, сценариста і драматурга Володимира Короткевича (Уладзіміра Караткевича) “Дике полювання короля Стаха”, вперше перекладеного паралельно англійською,
російською, українською мовами. З великою відповідальністю і шаною до
геніального письменника, з ким були знайомі академіки НАН України
Г. Півторак та О. Онищенко, що розповіли про свої зустрічі з В. Короткевичем, було організовано книжкову виставку із фондів НБУВ: “Письменники Білорусі: Володимир Короткевич”. Її високопрофесійна підготовка,
представлення рідкісних документів із фондів НБУВ, сама концепція
були відзначені представниками Посольства Білорусі в Україні.
Ретельного науково-бібліографічного пошуку потребували і події
24–26 травня 2011 р. Було проведено Міжнародні наукові конференції:
“Слов’янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації” і
“Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії та сьогоденні
слов’янських культур”; семінар “Етнографічне слов’янознавство” (ДВНЗ
“Переяслав-Хмельницький державний педуніверситет імені Григорія
Сковороди”, м. Переяслав-Хмельницький).
За темою заходів розгорнуто книжкові виставки із фондів НБУВ:
“Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії та сьогоденні
слов’янських культур”; “Бібліотека Києво-Софійського собору як науковий і освітній центр Київської Русі” (традиційна та електронна версії);
“Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 20 років”; “Шедеври давньоруської мініатюри” (Відділ образотворчих мистецтв); “Івану
Крип’якевичу – 125” (Відділ стародруків та рідкісних видань).
У 2012 р. до Дня слов’янської писемності і культури у НБУВ проведено мультифункціональні заходи – Міжнародні наукові конференції
“Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті” (територія НБУВ) та “Міжкультурний діалог слов’янських спільнот
__________________________________________________________________
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Центральної і Східної Європи”, Засідання Українського комітету вивчення слов’янських культур, Комісії з дослідження слов’янського фольклору при МКС та Комісії з наукових досліджень країн Центральної та
Східної Європи при Міжнародній організації з народної творчості (IOV)
(в приміщенні ІМФЕ ім. М.Т. Рильського).
Проблематику наукових засідань відбито у таких книжкових виставках: “Український фольклор: історія та сучасність”; “Слов’янський
простір: Рівненщина”; “Київ древній молодий: естампи київських графіків” (виставка аркушевих матеріалів); “Столиці слов’янських держав:
Києву – 1530”; “Слов’янському просвітителю Св. Кирилу-Костянтину –
1185”. Співробітники Інституту рукопису підготували електронну книжково-інформаційну виставку “Творець слов’янської азбуки Кирил (Костянтин Філософ) – 1185”.
Проблематика Міжнародної наукової конференції “Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку”, приурочена до 1150-річчя
створення слов’янської азбуки просвітителями Кирилом і Мефодієм
(2013), відбилася в таких книжкових виставках із фондів НБУВ (підготовлені КПЦ НБУВ), як: “Українське слов’янознавство. 2008–2013”;
“Слов’янська періодика з фондів НБУВ”; “Леонід Арсенійович Булаховський. 1888–1961”; “Давньоруська мініатюра” (Відділ образотворчих
мистецтв); “Православні святині в українських кириличних стародруках”
(Відділ стародруків та рідкісних видань).
20 травня 2014 р. відбулися Міжнародні наукові конференції “Тарас
Григорович Шевченко в слов’янському світі” та “Слов’янський світ у
культурному просторі XXI століття”. Учасники заходів оглянули книжкову виставку з фондів НБУВ до 200-річчя Тараса Шевченка – “Великому
Кобзареві присвячується” (група відділів НБУВ); виставку плакату з фондів Відділу образотворчих мистецтв НБУВ.
Науково-бібліографічна діяльність УКС та НБУВ закарбована і в
каталогах книжкових виставок. На жаль, невелика група співробітників,
які беруть участь у цьому процесі, не в змозі ефективно підготувати каталоги до всіх книжкових експозицій. Утім, користуються попитом у читачів такі бібліографічні видання: Українсько-сербські історико-культурні
взаємозв’язки: кат. книжкової виставки, НАН України; НБУВ, К. 2005,
109 с.; НАНУ; НБУВ; уклад.: Н.Г. Солонська, К. 2008, 14 с.; Кочо Рацин.
Перші переклади українською мовою, упоряд. І.А. Прокошина; відп. за
вип. Н.Г. Солонська; “Блаже Ристовски: кат. на книж.-информ. изл. од
Нац. библ. на Украина “В.И. Вернадски”, Нац. акад. на науките на
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Украина, Нац. библ. на Украина “В.И. Вернадски”, сост. И.А. Прокошина;
воведен прил. и научна ред. на Н.Г. Солонска, К. 2011, 25 с.: портр. –
Назва обкл.: Блаже Ристовскі. Каталог книжково-інформаційної виставки
із фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, – македон., укр.; наукові видання – монографії Л.А. Гнатенко “Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кат. Кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідження. Палеогр. Альбом” (редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) [та ін.] К. 2012).
Науковий консультант і редактор при підготовці всіх книжкових
виставок – голова УКС, академік НАН України О. Онищенко. Практика
їх організації, що є наочним науковим матеріалом, і надалі буде підтримуватися, удосконалюватися, вирішуватися сучасними інформаційними
технологіями10.
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Н.Г. Солонська, Інтернет-презентація слов’янских фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.., с. 168–169; Н.Г. Солонська, Научно-коммуникационная
деятельность библиотек в контексте духовного единства, Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: докл. междунар. науч.
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Ольга Скороход
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА СТОРІНКАХ
“УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ” РАДЯНСЬКИХ РОКІВ
“Український історичний журнал” (далі “УІЖ”) був і залишається
провідним часописом вітчизняної історичної науки. У ювілейному для
“УІЖ” 2007 р. опубліковано низку статей, присвячених з’ясуванню ролі
журналу для висвітлення окремих історичних проблем, серед яких не
знайшлося місця для історії українсько-сербських відносин ХVІІІ – початку
ХХІ ст. У нашій статті ми маємо на меті провести історіографічний аналіз
публікацій “УІЖ” радянських років для визначення ролі журналу у вивченні
проблем історії міжнародних, а саме українсько-сербських зв’язків.
Протягом століть найширші зв’язки існували між українським та
сербським народами. Різнобічність відносин випливала з приналежності
до слов’янського світу, скріпленої близькістю мови, культури, певною
мірою історичною долею, а також православною релігією. Цілком природно, що історія українсько-сербських зв’язків стала предметом досліджень багатьох вітчизняних науковців. Окремі зауваження з історіографії
історії відносин сербів та українців ХVІІІ – поч. ХХІ ст. можна знайти у
працях В. Дмитрієва1, Л. Матьовки2, Є. Пащенка3, О. Посунько4, А. Шилової5, В. Козлітіна6, Н. Стешенко7, проте ґрунтовного дослідження цієї
проблеми ще не зроблено.
Специфіка обраної теми вимагає від нас урахування двох факторів,
що визначали особливості функціонування “УІЖ” з часу його заснування
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В.С. Дмитрієв, Серби в Україні (XVIII – початок XIX ст.): автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України”, К. 2006, с. 6–11.
2
Л.М. Матьовка, Радянсько-югославський конфлікт 1948–1956 років: передумови, етапи
і наслідки: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02, Ужгород 2007, с. 20–31.
3
Є.М. Пащенко, Українсько-сербські літературні й культурні зв’язки доби бароко. XVII–
XVIII ст. (Контакти, типологія, стилістика): дис. ... докт. іст. наук: 17.00.01, К. 1996,
c. 9–12.
4
О.М. Посунько, Історія Нової Сербії та Слов’яносербії, Запоріжжя (РА “Тандем-У”)
1998, 80 с.
5
А.В. Шилова, Роль світового співтовариства в урегулюванні югославської кризи та
участь у цьому процесі України (90–ті роки XX ст.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02, К.
1998, с. 9–14.
6
В.Д. Козлітін, Російська та українська еміграція в Югославії (1919–1945 рр.): дис. …
докт. іст. наук: 07.00.02, Х. 1997, 527 с.
7
Н.Л. Стешенко, Українська і російська історіографія заселення Степової України в XVI–
XVIII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”, Запоріжжя 2007, 20 с.
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до розпаду СРСР (1957–1991 рр.), проблематику та науковий рівень вміщених на шпальтах часопису статей. Такими факторами є: по-перше, наявність політичної кон’юнктури, ідеологічного тиску, зміна головних
редакторів і колективу редакції, по-друге, складність радянсько-югославських стосунків, що зберігалась протягом другої половини ХХ ст. (так,
за вказаний період безпосередньо історії болгар присвячено близько 30
публікацій, тоді як історії Сербії чи Югославії – вдвічі менше).
Проаналізовані матеріали, гадаємо, доцільно розподілити на два
блоки. Перший блок відображає особливості історіографічного процесу
з окресленої теми та проведення історико-славістичних досліджень загалом. До цього блоку залучено замітки критико-бібліографічного характеру, зокрема, рецензії, а також публікації у рубриках “хроніка та
інформація”, “листи та замітки”.
О. Касименко в замітці “За дальший розвиток слов’янознавства на
Україні” виділив серед перспективних напрямів славістичних досліджень
вивчення українсько-південнослов’янських зв’язків8.
П. Калениченко повідомив про координаційну нараду з актуальних
проблем радянського слов’янознавства, скликану Інститутом слов’янознавства АН СРСР. Україна була представлена вченими з Києва, Харкова,
Сталіно (суч. Донецьк), Львова, Ужгорода, Одеси, Запоріжжя. Було визначено напрямки роботи славістів у майбутньому, зокрема пріоритетними вважались дослідження участі зарубіжних інтернаціоналістів у
боротьбі за владу Рад, впливу “Великої Жовтневої Соціалістичної революції” на слов’янські народи, спільної участі в боротьбі проти фашизму,
будівництва соціалізму і створення соціалістичної культури в слов’янських країнах народної демократії9. Тематичний аналіз статей “УІЖ” покаже, що саме ці напрями були пріоритетними для дослідників проблем
українсько-сербських зв’язків.
Історіографічна розвідка А. Санцевича покликана виявити рівень вивченості післявоєнних зв’язків УРСР із зарубіжними країнами в українській
радянській науці. Автор відмітив прогалини у дослідженні зовнішньої політики України після 1945 р. У своїй статті А. Санцевич більшу увагу приділив
стану дослідженості зв’язків із соціалістичними країнами, зокрема НДР, Польщею та Болгарією, однак Югославія в цьому переліку пропущена10.
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О.К. Касименко, За дальший розвиток слов’янознавства на Україні, УІЖ 3 (1961) 134–139.
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У рецензії А. Кудрицького на монографію “Побратимы: Советские
люди в антифашистской борьбе народов Балканских стран (1941–1945)”
вказано, що перші два її розділи описують участь радянських патріотів у
партизанській війні в Югославії11. У цілому рецензент оцінює книгу позитивно, зазначаючи необхідність більш критично ставитись до епістолярних джерел. Додамо, що намагання тодішньої влади створити єдиний
радянський народ ускладнює сучасному досліднику можливість встановлення національної приналежності воїнів, а отже й дослідження історії
українсько-сербських зв’язків епохи Другої світової війни.
Львівський науковець Ф. Стеблій повідомив про конференцію у
м. Нові Сад (СФРЮ), приурочену до 150-річчя заснування “Сербської
матиці”12. Сам автор виступив на конференції з доповіддю “З історії українсько-південнослов’янських зв’язків у першій половині ХІХ ст. і заснування “Галицької матиці”.
В. Репринцев писав про VІІІ Міжнародний з’їзд славістів, що відбувся в СФРЮ у вересні 1978 р., відмітивши доповідь П. Соханя “Національно-визвольна боротьба південнослов’янських народів в 70-х рр. ХІХ ст.
і громадськість України”. Автор вказав і на факти дружніх візитів сербів
до наукових установ УРСР13. Стаття І. Мельникової, І. Кулинича та П. Калениченка “З досвіду культурного співробітництва слов’янських народів
на сучасному етапі” підготована на основі доповіді на VІІІ Міжнародному з’їзді славістів. У цілому стаття має пропагандистський характер,
зокрема, в ній підкреслюється, що обсяг культурних зв’язків СРСР з братніми країнами збільшився майже втричі14.
У замітці “Наукові контакти молодих суспільствознавців УРСР та
Сербії” перераховано факти спільно проведених конференцій, семінарів,
археологічних експедицій тощо15.
Загалом публікації Ф. Стеблія, І. Мельникової, І. Кулинича, П. Калениченка, В. Репринцева, С. Пустовалова, В. Рички констатують наявність
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наукового інтересу до проблем відносин українців та сербів не тільки у
вітчизняних учених, а й у дослідників СФРЮ.
Значення республіканського міжвідомчого збірника “Проблеми
слов’янознавства” для висвітлення актуальних питань славістики охарактеризували С. Віднянський та В. Мороз. Автори зазначають, що тематично
майже половина усіх публікацій присвячена історії Польщі, 25% – Болгарії,
а історія Чехословаччини і Югославії представлена мало. Також вчені наголошують, що значна частина наукових розвідок збірника має переважно
інформативний характер і не містить узагальнюючих висновків. Зі статей,
що пройшли тематичний аналіз, варто відзначити публікації з історії торгово-економічних відносин України з південнослов’янськими землями16.
Надзвичайно цінною для нас в історіографічному плані є стаття
П. Соханя “Розвиток історико-славістичних досліджень на Україні”, в якій
окреслено процес вивчення та названо найактивніших вітчизняних дослідників історії Югославії та історії взаємозв’язків України з Сербією17. Так,
автор назвав імена Ю. Фоміна, Ф. Шевченка, С. Каїрова, В. Даниленка, зі
статтями яких ми ознайомимось нижче, а також вказав праці В. Казака,
В. Клокова, А. Кудрицького, І. Бречака, О. Позіної, М. Куяна та М. Матьовки.
У статті “Питання солідарності трудящих Югославії з Країною
Рад у 1917–1920 рр. в радянській історіографії” основну увагу приділено
історії зв’язків югославів з Радянською Росією, але відведено місце і відносинам українців з сербами18. Автором Н. Чепурко виділено як окремі
статті (в тому числі й в “УІЖ”) П. Соханя, І. Кулинича, П. Калениченка,
так і розділ у монографії “Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных
стран – участники борьбы за власть Советов на юге и востоке республики”, написаний цими вченими.
Другий блок матеріалів – це історичні розвідки, що розкривають
проблеми українсько-сербських зв’язків безпосередньо або у контексті
російсько-південнослов’янських чи радянсько-югославських відносин.
Тематично такі статті можна об’єднати у декілька груп.
Перша група пов’язує статті на популярну в радянський час тему
“Великої Жовтневої Соціалістичної революції” та громадянської війни, що
хронологічно охоплюють буремний період 1917–1920 рр. Для таких статей
особливо характерними є висновки, сформовані під тиском партійної
номенклатури, а також ідеологізований контекст подачі матеріалу.
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У статті І. Петерса “Югославські комуністи в Радянській Росії
1918–1920 рр.” надано дуже багатий фактичний матеріал з історії перебування сербів на території України19. Так, автор вказав, що на початку
1917 р. сербський корпус стояв у районі Одеси, Миколаєва, Херсона та
Єлисаветграда, а в пізніший час сербські загони розташовувались під Полтавою та Бахмачем. Вченим встановлено, що сербських військових було
визнано ненадійними і розміщено в таборах під Києвом і Катеринославом, а пізніше – відправлено через Одесу на батьківщину.
На матеріалах Центрального партійного архіву Інституту марксизму-ленінізму СРСР та Центрального воєнно-історичного архіву
СРСР, а також з використанням періодики й мемуарів діячів югославського революційного руху в Росії І. Очак провів дослідження про те, як
розвивались і діяли югослов’янські Комітети і революційний Союз в Україні у 1917 р.20 Як і стаття І. Петерса, розвідка написана з ідеологічних
позицій, проте опрацьована автором джерельна база вказує на цінність
проведеного І. Очаком дослідження.
Узагальнююча стаття П. Соханя “Участь трудящих зарубіжних країн
у боротьбі за перемогу Великого Жовтня. (На Україні)” містила факти, які
ще не використовувались іншими авторами в подібних публікаціях. Наприклад, цікавою є згадка про сербів у складі “легендарної бригади Г.І. Котовського”21. У ще одній загальній публікації “Діяльність Федерації
іноземних комуністичних груп РКП (б) (1918–1920 рр.)” за авторством
І. Кулінича пишеться про югослов’янську групу у складі Федерації22.
Інша актуальна тема для радянської історичної науки загалом та
публікацій в “УІЖ” зокрема – це визволення Радянською Армією європейських країн від німецько-фашистських загарбників. Безперечно перемога над нацизмом є великою справою усіх народів, що до неї
долучились, але досліднику слід пам’ятати про особливості описання цих
подій у радянській літературі.
Стаття В. Костельника основана на матеріалах архівів та міського
музею у Вуковарі, літературі Югославії. Автором зібрані багаті фактичні
дані про діяльність окремих партизанських загонів руснаків-українців,
проте стаття має і низку недоліків. Так, вона не позбавлена ідеологічних
__________________________________________________________________
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оцінок описуваних подій, автор не робить узагальнюючих висновків, а
переважно переказує дані документів. Крім того, не вказана загальна кількість руснаків, що підтримували окупантів, руснаків-партизанів або
таких, що не брали участі у війні23. Ще одна стаття цього автора присвячена історії української роти в Посавському народно-визвольному загоні.
Основою для цього нарису стали спогади бійця В. Шпака. Публікація має
яскраво-пропагандистський характер, проте її фактичний матеріал повинен зацікавити дослідника24.
В. Акуленко показав обережність і точність дій Радянської Армії
під час визволення міст Центральної і Південно-Східної Європи. Автор
наводить цитату з мемуарів маршала авіації В. Судеця про те, що військовим було заборонено завдавати ударів безпосередньо по Белграду задля
збереження історичних пам’яток міста25.
Історію взаємодії військ 3-го Українського фронту і Народно-визвольної армії Югославії вивчав С. Каїров26. Вчений використав дані архівів Югославії та СРСР, тому його дослідження мають високу
інформативну цінність. У його статтях зустрічаються факти про конкретних військових, зокрема й українців.
Третя найчисельніша група публікацій згуртована темою взаємодії
сербів та українців у ХVІІІ – на початку ХХ ст.
У статті Г. Десніци “Сербсько-турецька війна (1876 р.) і українська
громадськість” на основі періодики того часу та архівних матеріалів досліджено допомогу різних верств українського населення сербам під час
війни. У вступі до свого дискурсу автор слушно відмітив, що розвідки
вчених стосуються ставлення переважно російської громадськості до згаданих подій27. Незважаючи на яскраво виражений класовий підхід до вивчення питання та ідеологічні висновки, здобутий автором фактичний
матеріал не втрачає своєї наукової цінності.
Болгарський вчений X. Христов опублікував на сторінках “УІЖ”
статтю “Деякі питання культурних зв’язків південнослов’янських країн
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В. Костельник, Югославські руснаки-українці в боротьбі проти фашизму та в народній
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та України до 70-х років ХІХ ст.”28 Хронологічно науковець почав своє
дослідження із ІХ ст. Стаття стосується освітніх, релігійних та літературних
зв’язків українців з південними слов’янами загалом, хоча можна виділити
конкретні факти про сербів. Зокрема, автор відмічає, що серби та хорвати
були знайомі з українською мовою вже наприкінці ХІV ст., а масове переселення сербів в Україну почалось ще наприкінці ХVІ ст. Також значну
увагу автор приділив участі сербів у розбудові Харківського університету.
Л. Лященко спеціалізувався на історії культурних та освітніх зв’язків
України та Сербії у ХІХ ст. Результатом його наукових пошуків стали три
публікації на сторінках “УІЖ”. У першій статті на основі матеріалів Центрального державного історичного архіву УРСР досліджено освіту сербів
в Україні та їхню діяльність після завершення навчання та повернення на
батьківщину. Автором особливо підкреслюється виключно позитивне значення взаємозв’язків двох народів29. У другій статті Л. Лященко, користуючись архівами УРСР та СРСР, а також періодикою 50–70-х pp. XIX ст.,
зібрав багатий фактичний матеріал щодо організації навчання південнослов’янської молоді в українських навчальних закладах. Автор першим
серед своїх колег звернув увагу на діяльність царського уряду у цьому
напрямі, на стан жіночої освіти. Також вперше відмічено, що центром
науки для вихідців з південнослов’янських країн був Новоросійський
край30. Інша стаття Л. Лященка присвячена переважно науковим зв’язкам
російського і українського народів з південними слов’янами у ХІХ ст. Автором названо імена І. Срезневського, О. Бодянського та І. Лашнюкова,
які були відправлені до південнослов’янських країн, Сербії зокрема,
задля вивчення історії, культури, життя та побуту місцевого населення.
Л. Лященко пише, що в цьому ж руслі проводив свою роботу і славіст
В. Григорович, який велику частину свого життя провів в Україні31.
Розвідку Л. Коваленка написано з позиції ідеологічних оцінок діяльності та творчості Івана Франка, однак вказано на проблеми сербської історії та українсько-південнослов’янських зв’язків, що цікавили митця32.
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Також автор вказав, що І. Франко читав праці відомих славістів, дослідників
сербської історії В. Григоровича та О. Кочубинського.
Ю. Фомін збагатив науковий доробок з проблем історії українськосербських відносин низкою публікацій, що відобразили основні результати його дисертаційного дослідження. Так, у статті “Українські
добровольці в сербсько-турецькій війні 1876 р.”33 вивчались різні форми
співпраці українського народу з сербським у важкий для останнього час.
Зокрема, проаналізовано позиції української інтелігенції щодо подій на
Балканах, визначено організаційні форми допомоги (військові та санітарні загони, влаштування польових лазаретів тощо). Крім того, автор
розмірковував над мотивами активної участі українців у долі сербського
народу. Незважаючи на яскраво виражений класовий підхід до розгляду
питання та ідеологічно обґрунтовані висновки, автором зібрано цінний
фактичний матеріал. Інша стаття Ю. Фоміна присвячена організації матеріальної допомоги українського народу південним слов’янам34. Третя
за часом опублікування стаття вченого “Рух на Україні на підтримку південних слов’ян під час сербсько-чорногоро-турецької війни 1876 р.” є
узагальнюючою до попередніх. У ній автор оприлюднив висновки свого
дослідження. Автор відмітив течії в суспільно-політичному русі України
на підтримку народів Балкан, виділяючи “революційних народників” та
“дворянсько-буржуазних слов’янофілів”35.
Відомий історик-медієвіст Ф. Шевченко перейнявся проблемою міжнародного значення повстання 1768 р. на Правобережній Україні, що стало
“стихійним проявом міжнародної солідарності прогресивних сил різних
народів”36. Цінними для нас є факти, наведені науковцем, про участь серба
Ігната Побушкаровича та вихідців з Нової Сербії у повстанні.
Сербська тематика стала предметом дослідження О. Павлюченка.
Його стаття “Сербські військово-землеробські поселення на Україні у
ХVІІІ ст.” стала першим докладним дослідженням історії Нової Сербії
та Слов’яносербії. Науковець звернув увагу на характер взаємовідносин
переселенців з місцевим населенням, а також їх роль у зовнішній політиці
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Російської імперії37. Публікація “Російсько-сербські революційні зв’язки
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.” менше стосується історії взаємин українців та сербів, оскільки Україна представлена виключно як складова Російської імперії, але автор ввів цінні нові дані до наукового обігу38.
Є. Мітельман дослідив історію сербської емігрантської родини Штеричів, хронологічно охопивши період від середини ХVІІІ ст. до
1920-х рр. Автор пише, що Штеричі володіли землями на Донбасі і відіграли важливу роль в історії цього регіону39.
Приблизно три четверті обсягу публікацій в “УІЖ” радянських
років присвячено новітньому періоду40. Ця тенденція простежується і серед
опублікованих у часописі матеріалів з проблем історії українсько-сербських
взаємовідносин. Відповідно такі статті сформовані нами у четверту групу.
У статтях П. Горішнього досліджуються наукові зв’язки українців
з іншими народами. Так, у статті “Зарубіжні зв’язки українських учених”41, яка хронологічно охоплює період 1919–1968 рр., автор відмічає,
що багато історичних питань вчені Югославії та України вирішували у
співпраці, а у статті “Про міжнародні зв’язки АН УРСР”42 окремі факти
історії українсько-сербських зв’язків наведено починаючи з ХVІІІ ст.
Обидві статті мають загальний характер, проте містять такі дані, які ще
не використовувались і не згадувались дослідниками цієї тематики.
Джерельна база для статті В. Даниленка основана на матеріалах архівів УРСР та СРСР, а також югославської періодики. Автор ввів до наукового обігу великий за обсягом фактичний матеріал з історії участі
Української РСР у радянсько-югославському науково-технічному й культурному співробітництві.
Публікації М. Меженіна, В. Павленко, М. Знаменської та О. Юрченка присвячені інтернаціональним зв’язкам робітничого класу та молодіжних організацій Радянської України з країнами соціалістичної
співдружності у 1970-і – на початку 80-х рр. Відомості для своїх нарисів
вищеназвані автори черпали переважно з періодичних видань. У таких
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статтях подача матеріалу здійснюється за хронологічним принципом, але
науковцеві досить легко буде виділити факти, що стосуються СФРЮ. Незважаючи на те, що більшість читачів “УІЖ” не вважали статті новітнього
періоду “історією”, бо вони не розкривали її хід43, на нашу думку, такі
публікації представляють певну цінність через свою інформативність.
Творчий доробок “УІЖ” кінця 1950-х – початку 80-х з історії українсько-сербських зв’язків ХVІІІ–ХХ ст. не є однозначним. Тематичний
аналіз публікацій журналу у зазначений час показує, що найбільше дослідників історії українсько-сербських зв’язків ХVІІІ–ХХ ст. цікавили
теми взаємодії двох народів у часи “Великої Жовтневої Соціалістичної
революції” та громадянської війни, Другої світової війни, а також у період
ХІХ – початку ХХ ст. З 1970-х рр. популярності набула тема новітньої історії контактів двох народів. Особливістю дослідження історії міжнародних, а саме українсько-сербських зв’язків, у радянську епоху було надмірне
підкреслювання виключно позитивної співпраці сербів та українців. Політична заангажованість не змогла тоді стримати поступове і неухильне
розширення джерельної бази досліджень, нагромадження потенціалу для
майбутнього об’єктивного висвітлення фактів і подій минулого.
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Дмитро Бурім
ДМИТРО ДОРОШЕНКО ЯК ІСТОРИК
СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Видатний український історик Дмитро Іванович Дорошенко залишив по собі багату науково-літературну спадщину, що налічує більш, ніж
1000 одиниць наукової продукції. Більшість з цих праць були написані й
опубліковані вже в еміграції. У цей період з’явилися і головні роботи вченого – “Нарис історії України”, “Огляд української історіографії”, “Слов’янський світ в його минулому й сучасному”, “Православна церква в минулому й
сучасному житті українського народу”, “Історії України 1917–1923 рр.”,
“Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя й політичної діяльності” та
ін. – які забезпечили Д. Дорошенкові стале місце в українській історичній
науці й одночасно стали міцним підґрунтям для майбутніх досліджень.
В сучасній українській історіографії Д. Дорошенко найбільше відомий
як фахівець у галузі історії України й української історіографії, проте вагомим є й доробок дослідника у сфері історії слов’ян і Східної Європи. Ще в
студентські роки він почав вивчати історію білоруського народу. У 1906 р. в
“Рідному краї” (ч. 35) було опубліковано розвідку Д. Дорошенка “Дещо про
білоруське письменство”1, у 1908 р. вийшла його праця “Білоруси і їх національне відродження”2. Дипломну роботу в Київському університеті він захистив за темою “Слов’янофільство Герцена”3. І в подальшому історик
розробляв окремі питання історії та культури слов’янських народів4.
Пізніше, в еміграції професор Д. Дорошенко продовжував свої дослідження в галузі слов’янознавства5. Він активно працював в українських
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Д. Дорошенко, Дещо про білоруське письменство, Рідний край, ч. 35 (1906) 6–7.
Д. Дорошенко, Білоруси і їх національне відродження, К. 1908, 32 с.
3
ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 47, арк. 88.
4
Д. Дорошенко, Адам Міцкевич. Його життя і твори, К. 1919, 47 с.; Д. Дорошенко, Білоруси та їх національне відродження, Кам’янець-Подільський 1919, 42 с.; D. Doroszenko,
Odrodzenie Białorusi, Przegląd Krajowy (Київ) 3 (1909) 9–10; Д. Дорошенко, Чеські культуртрегери на Україні, Рада (Київ), ч. 169 (1911); Д. Дорошенко, Польщизна на Україні,
Рада (Київ), ч. , 159, 161 (1911); Д. Дорошенко, Польський слов’янофіл ворогом українства, Рада (Київ), ч. 173 (1911); Д. Дорошенко, Дещо про білоруський рух (з віленських
вражіннів), Рада (Київ), ч. 150 (1912) та ін.
5
D. Dorošenko, Njěsta o srpsko-ukrajinskim odnošajime, Jugoslavenska Njiva (Zagreb), nr. 26
(1921); D. Dorošenko, O velikorusko-ukrajinskim odnošajima, Velikemu Slavenu, Zagreb 1922,
s. 64–69; Д. Дорошенко, В гостях у найменшого слов’янського народа, Літературно-науковий вісник, Л. 1924, кн. 3, 4, с. 278–280; D. Dorošenko, Bělorusové, jejich hnuti a pisemnictvi,
1
2
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та чужомовних виданнях, які займалися вивченням проблем історії слов’ян
і Східної Європи: “The Slavonic Review” та “The Slavonic and East European
Review” (Лондон); “Zeitschrift für osteuropäische Geschichte” та “Zeitschrift
für Slavonische Philologie” (Берлін); “Slavische Rundschau. Germano Slavica”
та “Slovansky Přehled” (Прага); “Jugoslovenska Njiwa” (Загреб); “Biuletyń
Polsko-Ukraiński” та “Przegląd Wspolszesny” (Варшава) та ін., – де він публікував наукові та науково-популярні статті й рецензії з цієї проблематики6.
Д. Дорошенко брав активну участь у міжнародних слов’янознавчих
з’їздах і конференціях: у 2-ому з’їзді слов’янських етнографів у Польщі
(червень 1927 р.)7, у конгресі Федерації істориків Східної Європи (серпень
1933 р., Варшава)8, у 2-ому міжнародному з’їзді славістів (вересень 1934 р.,
Варшава)9. Ним було прочитано низку курсів з слов’янознавства в українських вищих навчальних закладах за кордоном – Українському науковому інституті в Берліні та Українському високому педагогічному інституті імені
М. Драгоманова10. В 1923 році за значний внесок у вивчення історії
слов’янських народів професор Д. Дорошенко був обраний членом-кореспондентом High School of Slavonic Studies of the University of London (Вищої
школи славістичних досліджень лондонського університету)11.
Головною працею Д. Дорошенка у галузі слов’янознавства є тритомна монографія “Слов’янський світ в його минулому й сучасному”, яка
вийшла 1922 р. у Берліні12. Над нею історик почав працювати, перебуваючи в еміграції. При її написанні було використано джерела та літературу австрійських – головним чином віденських – архівів й бібліотек.
__________________________________________________________________

Slovanský Přehled. 1914–1924. Sbornik, Praha 1925, s. 295–301; 379–380; Д. Дорошенко,
Політика Польщі супроти національних меншостей, Бюлетень гетьманської управи. (Берлін), ч. 13 (1931) 6–12; D. Doroschenko, Was ist osteuropäische Geschichte? (Zur Abgrenzung
der ukrainischen und russischen Geschichte), Zeitshrift für osteuropäische Geschichte, Band
ІХ., Heft 1. (1934) 21–67; D. Doroschenko, Die Rolle der Ukraine in der Geschichte Osteuropas, Deutsche Monatshefte in Polen (Posen), 1937, Dezember, S. 245–253; Д. Дорошенко,
Старонка з маіх успамінау (сьветлай памяці Фр. Багушэвіча), Запісы Белорускага Навуковага Таварыства, Вільня 1938, сшытак І, с. 30–34 та ін.
6
Більш детально див.: Бібліографія наукових праць проф. Д. Дорошенка за 1899–1942 рр.,
Прага 1942; A Survey of Ukrainian Historiography by D. Doroshenko, Ukrainian Historiography 1917–1956 by O. Ohloblyn, New York 1957, р. 395–410.
7
ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 777, арк. 96.
8
Міжнародний з’їзд істориків у Варшаві, Діло (Львів), 1933, 26 серпня.
9
ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 2, спр. 35, арк. 69.
10
Ibid., ф. 3972, оп. 1, спр. 252, арк. 2.
11
Ibid., ф. 4432, оп. 1, спр. 3, арк. 386.
12
Д. Дорошенко, Слов’янський світ в його минулому й сучасному, Берлін 1922, т. 1, 239 с.;
т. 2, 258 с.; т. 3, 264 с. Про цю працю детально див.: Д.В. Бурім, “Слов’янський світ”
Дмитра Дорошенка, Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів,
К. 1996, t. 1, c. 387–400.
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“Слов’янський світ” написано досить швидко: основну роботу
над монографією було завершено менш ніж за два роки (1920–1921 рр.).
Восени 1920 р. текст був готовий і автор перевіряв його, працюючи в
Forschungsinstitut für Ost und Orient у Відні, де була гарна бібліотека з
українознавства та слов’янознавства13. Передмову датовано січнем 1921
року, а всередині цього ж року книжка вже повністю була готова до друку.
Це був дійсно короткий термін, якщо взяти до уваги те, що Д. Дорошенко
працював у несприятливих для наукової праці умовах еміграційного
життя, та великий обсяг матеріалу, опрацьований автором.
Поява “Слов’янського світу” викликала значний інтерес, і не
тільки в науковій сфері. Численні рецензії та відгуки на його адресу з’явилися на сторінках українських і чужомовних видань14. Відзначалося не
лише те, що це був “перший підручник з слов’янознавства в українській
науковій літературі”15, а й те, що в тогочасній слов’янознавчій літературі
праці Д. Дорошенка належало одне з перших місць16. Щоправда, поряд з
цим на адресу “Слов’янського світу” та його автора було висловлено
низку критичних зауважень, багато в чому справедливих.
Чим можна пояснити появу праці подібного характеру саме в ті роки?
Над цим питанням замислювалось чимало дослідників наукової спадщини історика. Так, І. Борщак писав, що історія цієї книжки йому невідома і
він “не знав, що саме спонукало Д. Дорошенка написати таку працю”17.
Враховуючи історичні процеси в слов’янських країнах (і насамперед в Україні), свідком яких був історик, та його власні погляди, можемо дійти таких висновків.
Кінець ХІХ ст., особливо початок ХХ ст. внесли значні зміни в
життя слов’янських народів. Слов’яни виходять на європейську та світову
арену як активний й реальний політичний чинник. Поляки, чехи, словаки,
болгари, серби та інші південнослов’янскі народи здобувають незалежність
і будують національні держави. Щодо українців, то вони теж на деякий період виборюють собі незалежність та право самостійно організовувати
__________________________________________________________________

13
Вячеслав Липинський. Архів, том 6, Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського, Філадельфія 1973, с. 27.
14
Див.: Україна (Київ), кн. 6 (1925); Громадський вісник (Львів), ч. 43 (1923); Світ дитини
(Львів), чч. 21–22 (1922); Нова Україна (Прага), чч. 13–15 (1922); Česko-Lužický Véstnik
(Praha 1923); Obzor (Zagreb), g. ІІІ (1922) та ін.
15
М. Кордуба, Рецензія на книгу Д.І. Дорошенка “Слов’янський світ в його минулому й
сучасному” (Берлін, 1922), Літературно-науковий вісник (Львів), кн. 6 (1923) 185.
16
О. Бочковський, Рецензія на книгу Д.І. Дорошенка “Слов’янський світ в його минулому
й сучасному” (Берлін, 1922), Нова Україна (Прага), чч. 13–15 (1922) 104.
17
І. Борщак, Дмитро Дорошенко, Україна (Париж), ч. 5 (1951) 375.
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своє національно-державне життя. Однак невдовзі Україна увійшла до
складу радянської держави. При цьому деякі українські землі опинились
у складі Польщі та Чехословаччини, а значна кількість українців була
змушена виїхати за кордон і перебувала в еміграції. Щоправда, українські
визвольні змагання і реалії самостійного національно-державного життя
залишили стійкий слід у свідомості українців.
Саме в цей час відбуваються глибокі зміни в свідомості слов’ян, що
було пов’язано з національно-культурним і політичним відродженням. Пробуджується великий інтерес до минулого свого народу й слов’янства в цілому. При цьому перед історичною наукою постають якісно нові завдання.
Слов’янознавство виходить на досить високий рівень. Накопичення
і обробка численних фактів, розробка окремих аспектів політичного, соціально-економічного й культурного життя слов’янських народів дозволили
перейти до систематичного, комплексного вивчення історії слов’янства18.
Українські історики теж звертаються до історії слов’ян19. Проте
тогочасне українське письменство залишалось “небагатим на книжки про
життя чужих народів (в тому числі і народів слов’янського світу), національний рух серед них та про їхній культурний розвиток”20.
“Слов’янський світ” Дмитра Дорошенка можна розглядати як
своєрідну відповідь на актуальні національно-політичні, культурноосвітні та наукові питання і потреби тогочасного українського життя.
Слушною з цього приводу є думка Б. Крупницького, який, немов
би відповідаючи на поставлене І. Борщаком запитання про причини й історію написання “Слов’янського світу”, зазначав, що Дмитро Іванович
Дорошенко, як педагог і науковий та громадський діяч “мав перш за все
на увазі завдання, які в першу чергу потрібні були для української нації”21.
Так у 1922 р. в Берліні з’явилися три томи “Слов’янського світу в його
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Результатом такого вивчення стали роботи: Л. Ніедерле, Словански свет. Земепісни а
статістіки образ соучаснего слованства, Прага 1910; Л. Ніедерле, Слованске старожітності, Прага 1902, t. 1; 1904, t. 2; Слованство. Образ йего мінулості а прітомності,
Прага 1912; Т. Флоринский, Статистично-етнографический обзор современного славянства, К. 1907 та інші.
19
О.М. Пипін, В.Д. Спасович, Обзор истории славянских литератур, Санкт-Петербург
1865; Очерк истории чешской литературы, К. 1886; Очерки из истории славянских литератур, К. 1893 та А.І. Степович, Очерки истории сербо-хорватской литературы, К.
1899, а також праці М. Державина, О. Потебні, М. Сумцова та ін.
20
Д. Дорошенко, Слов’янський світ в його минулому й сучасному, t. 1, c. 5.
21
Б. Крупницький, Сорокаліття літературно-наукової діяльності професора Д. І. Дорошенка, [в:] Д. Дорошенко, Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу, Берлін 1940, с. VІ.
18
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минулому й сучасному” – ця “перша оригінальна праця такого роду в
українській літературі”22.
Сам Д. Дорошенко так пояснював свій інтерес до історії й культури слов’янських народів: “Тепер, коли життя українського народу зсунулось вже з мертвої точки і коли йому в огні війни і соціальної революції
доводиться виковувати свою долю, завойовувати собі будучність, взаємини до слов’янських народів, що майже всі вибороли собі державно-національну незалежність, набирають для нас іншого характеру, значення
далеко більш реального й практичного, ніж це було досі. Пізнати ці
слов’янські народи, познайомитися з їх життям і побутом, стає неминучою передумовою наших з ними відносин та взаємин”23.
Праця Д. Дорошенка складається з 11 нарисів, присвячених окремим слов’янським народам. При цьому автор розглядає кожний з них як
“цілком самостійний, з своєю власною історією, літературою та письменством”24. Нариси присвячені білорусам, болгарам, великоросам, кашубам,
лужицьким сербам, полякам, сербо-хорватам, словакам, словінцям, українцям і чехам. Перелік народів, чия історія розглядається в монографії, досить цікавий: автор виділяє як окрему народність кашубів і в той же час
майже не згадує про македонців, які визнані окремим етносом багатьма істориками та етнографами (за винятком болгарських). Розділ “сербо-хорвати” поділено автором на шість менших частин: серби державні, хорвати,
серби в Угорщині, Далматія і Дубровник, історія Чорногорії, Боснія.
Історію та культуру кожного народу автор викладає за загальним
планом: етнографічні межі розселення (дуже детально); статистичні дані
про кількість представників народу в окремих районах; короткий нарис
історії (головна увага приділяється історії політичній, соціально-економічний розвиток майже повністю залишається поза межами дослідження), література, наука та мистецтво; національно-громадське життя.
До кожного з розділів додано досить широку бібліографію наукових
праць з історії та культури цього народу.
Щоправда, не всі нариси вийшли однаково якісними. До найбільш
цікавих і повноцінних можна віднести розділи про білорусів, великоросів
та українців. Докладні також статті про чехів й південнослов’янські народи. Огляди історичного та культурного життя лужицьких сербів і особливо кашубів вийшли занадто стислі, що зрозуміло, враховуючи їхню
чисельність й тогочасний рівень культурного і політичного розвитку.
__________________________________________________________________

Б. Крупницький, Сорокаліття літературно-наукової діяльності.., c. VІ.
Д. Дорошенко, Слов’янський світ в його минулому й сучасному, т. 1, с. 8.
24
Ibid., c. 20.
22
23

196

Д. Бурім. Дмитро Дорошенко як історик
____________________________________________________________________________________

Відомості про науку та мистецтво не в усіх нарисах однаково
повні. З розділів про науку ми дізнаємося головним чином про досягнення в області історіографії, філології, етнографії, при цьому автор
нічого не говорить про науки природничі та математичні. Огляд музичної
творчості подано в нарисах, присвячених полякам, українцям, чехам. У
інших слов’ян про це навіть немає згадки.
Щодо бібліографії, здається, Д. Дорошенкові в основному вдалося
досягти мети – “допомогти читачеві орієнтуватися серед великої літератури
слов’янознавства”25. В його праці дійсно використано “найважніше і доступне” на той час з обсягу досліджень, присвячених проблемам історії та
культури слов’янських народів. При цьому автор особливу увагу звертає
на українські видання. Позитивною рисою монографії є також зазначення
істориком українських перекладів творів слов’янських авторів.
Д. Дорошенко вважав за “потрібне для української нації” написати
працю, де було б подано “життя слов’янських народів, їх історію, розвиток їх умового життя й письменства”. При цьому предметом особливої
уваги автора є “історія національного відродження слов’ян, їх боротьба
за своє культурно-національне й політичне визволення”26.
Та якщо Д. Дорошенко так визначає коло питань та проблем, які
будуть висвітлені у дослідженні, то ідейне завдання історик формулює
таким чином: “Ідея моєї книги далека від якихось “слов’янофільських”
тенденцій і поглядів, ніби всім слов’янам властиві спільноти інтересів –
в противенстві до груп інших народів; ... в питаннях про спільність державних та національних інтересів народів між собою, серед різних факторів, що на цю спільність впливають, однакове расове походження та
племінна приналежність самі по собі грають незначну ролю. У житті
слов’янських народів під теперішній час ... ми мали або маємо й досі
перед собою приклади найзапеклішого – бо братнього ворогування Українців з Поляками (в Галичині), Сербів з Болгарами, Чехів з Поляками й
т.д”. Д. Дорошенко вважав, що життя слов’янських народів, їх історія, а
особливо історія національного відродження і боротьба за своє культурно-національне і політичне визволення, розвиток їх умов життя й
письменства, повинні бути особливо цікаві для українського читача, як
образ життя і долі народів, які жили і розвивалися в умовах, до нас дуже
подібних, або були в дійсності тісно зв’язані з нами історичною долею,
впливами на нас, або й самі нашого впливу на собі зазнавали27.
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Історик не займає традиційної для ХІХ століття слов’янофільської позиції. На думку Б. Крупницького, Дмитро Дорошенко у цьому випадку відходить від традиції “безінтересового слов’янофільства, опертого
на певні ідеалістичні представлення, без огляду на власні інтереси”, що
виробилась на Україні в ХІХ столітті28. Це є погляд українського державника з критичним підходом до ідеї слов’янської спільності. Але все ж
таки Д. Дорошенко не відкидає повністю ідеї про спільність слов’янських
інтересів. В основу новітнього слов’янського світогляду покладено державні потреби кожного слов’янського народу зокрема. Але кожний
слов’янський народ має задовольнити ці потреби, не виключаючи справедливих інтересів інших народів.
У цьому погляді на проблему національно-політичних та державних відносин ми маємо справу не лише з позицією історика-дослідника,
а й державного діяча, політика, дипломата. Ми вправі розглядати його і
як один з принципів зовнішньої політики Української Держави 1918 р.,
що його намагався впровадити у життя Д. Дорошенко, будучи міністром
закордонних справ.
Безумовно, такий підхід до з’ясування національних питань є багато в чому правильним і доцільним, бо за головний критерій тут взято
об’єктивність. Але національно-політичне життя, міжнародні стосунки
не завжди можуть бути утиснуті в межі цієї формули. Автор і сам звертає
увагу на спільні закономірності політичного, соціального та культурного
розвитку слов’янських народів і вказує на деякі спільні інтереси слов’ян,
на існування ідеї слов’янської єдності тощо. Хоча при цьому історик різко
розмежовує “ідеї слов’янської взаємності на основах рівності й братерства” та “мрії московських слов’янофілів про те, як “славянскія ручьи
сольются въ русскомъ море”29.
У “Слов’янському світі” подано своєрідну історію прямування
слов’янських народів до здобуття незалежності та розбудови власних держав. Слов’янські народи пройшли приблизно однаковий, так би мовити,
державний шлях: 1 – утворення держави та її розвиток; 2 – втрата державності й існування в складі іншої держави зі збереженням різного ступеня самостійності; національне відродження і боротьба за незалежність;
3 – відбудова держави.
Національне відродження слов’ян поділено автором на декілька етапів. Перший етап – духовне відродження – відбувається в сфері науковій
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(головним чином, це історія, мовознавство, етнографія) та літературній і
охоплює переважно інтелігенцію. Другий етап – національно-культурне
відродження. В цей період ідеї, розроблені на першому етапі, поширюються серед народних мас; він характеризується діяльністю національнокультурних товариств та організацій, розвитком національної освіти,
науки, видавничої діяльності тощо. Третій етап – національно-політичне
відродження – на цьому етапі утворюються громадсько-політичні організації та партії, які ставлять своїм завданням здобуття національної незалежності; національні питання обговорюються і вирішуються на вищих
державних рівнях – урядовому, законодавчому.
Характеризуючи “нижчі” етапи національного відродження, історик вказує на необхідність та важливість культурно-освітньої роботи
в умовах національного, політичного й економічного безправ’я. Д. Дорошенко стверджує, що нація, “позбавлена політичних гарантій”, яка “не
має ні своєї шляхти, ні заможньої буржуазії”, “мусить всі свої сили покласти на скріплення національно-культурної роботи, щоб за її допомогою виховати народні маси і вибороти собі кращу долю”30.
Загальна періодизація національного відродження слов’янських
народів, запропонована Д. Дорошенком, багато в чому перекликається з
тристадійною схемою розвитку національного руху будь-якого народу –
інтелектуальна, культурна, громадсько-політична стадії – що її було
розроблено пізніше П. Магочій, М. Грохом та Р. Шпорлюком31.
У той час як монографія Д. Дорошенка подає доволі цікаві і багато
в чому підтверджені життям ідейні положення, вона майже не містить якихось значних новацій у суто історичному плані. Проте на деякі погляди
вченого щодо окремих проблем історії слов’янства звернемо увагу.
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1914 р.) (див.: В.Г. Сарбей, Op. cit., c. 3–16).
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В монографії Д. Дорошенко розвиває теоретичні принципи, що
були розроблені М. Грушевським стосовно історії трьох східнослов’янських народів – білоруського, великоруського й українського32, на дослідження історії всіх слов’янських народів. Вважаючи найбільш доцільним
і раціональним досліджувати окремо історію кожного з слов’янських народів, не втручаючись при цьому в царину історії інших, вчений розглядає “кожний слов’янський народ як цілком самостійний”.
Своєрідністю відрізняються погляди Д. Дорошенка на етногенез
південнослов’янських народів. Зокрема, в монографії розглядається походження та історія лише двох з них – словенців і сербів. Стосовно македонців автор дотримується тієї точки зору, що в місці поєднання
територій, колонізованих сербами та болгарами, витворився середній, перехідний тип – македонці – на яких претендують однаково й серби, й болгари33. Треба зазначити, що і до сьогодні це питання залишається
невирішеним остаточно, стосовно цього і зараз серед болгарських, македонських, сербських істориків й політиків існують різні погляди.
Дуже спірна трактовка історії сербів і хорватів. Так, вчений вважає, що “сербське племя ... поділяється на кілька племен, найбільш відрізняються три типи сербського племені: властиві серби, хорвати і
далматинці”, та, на його думку, з погляду етнічного, лінгвістичного й національного вони складають варіанти одного цілого34.
“Слов’янський світ в його сучасному й минулому” Дмитра Дорошенка, будучи, з одного боку, породженим соціально-політичною та науково-освітньою ситуацією, що склалася в Україні і у світі в цілому на
початку ХХ століття, з другого – являв собою своєрідну відповідь на нагальні потреби українського національного й культурного життя.
В українській науковій літературі це була справді перша солідна
праця з слов’янознавства, де охоплено суцільно історію, етнографію та культуру слов’янських народів. До того ж, головне завданя праці – “дати по змозі
основні відомості й факти й допомогти читачеві орієнтуватися самому серед
великої літератури слов’янознавства” – було повністю виконане.
Більш детально теоретичні аспекти історії східних слов’ян розроблено Д. Дорошенком у статті “Was ist osteuropäische Geschichte?”35, де
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історик аргументовано доводив, що історію Східної Європи слід розглядати, як “історію різних, населяючих цю частину Європи, народів, які хоч
і жили довгий час в спільних державних організаціях, але пройшли кожен
свій особливий історичний процес і виробили свою окрему національну
фізіономію”36.
Аналізуючи роль України в історії Східної Європи, історик приходить до таких висновків:
- українці організували першу на Сході Європи велику державу, яка втягла в орбіту культурного життя всі східно-слов’янські народи;
- хоч Київська держава, як і її продовження – Галицько-Волинське королівство, зруйнувались з причин зовнішнього і внутрішнього характеру,
проте аж до половини ХІV століття Україна була оборонним валом, який
захищав Європу від натиску кочових орд Азії;
- українські землі стали основою політичної могутності Великого Князівства Литовського і Польщі та, перебуваючи у складі цих держав, як
і раніше, обороняли Західну Європу проти татарсько-турецького натиску; в той же час вони продовжували відігравати роль культурного
моста між Західною та Східною Європою;
- перехід частини України під гегемонію Москви став основою державної
могутності Російської імперії в системі європейських держав і пришвидчив занепад старої Польської Річи-Посполитої;
- Україна стала головним джерелом економічної і культурної сили Росії;
- перехід частини західно-українських земель під владу Австрії сприяв
політичній і культурній гравітації українців до Заходу;
- колоніальна політика Росії проти України, система централізації і русифікації сприяли розвитку українського сепаратизму й призвели до занепаду Російської імперії в кінці світової війни;
- незважаючи на те, що українцям не вдалося втримати політичну самостійність, Україна не перестала бути чинником міжнародної політики,
хоч поки що і пасивним. Україна є ахилесовою п’ятою СРСР; у Польщі
українське питання є однією з найважливіших проблем внутрішньої і
зовнішньої політики37.
__________________________________________________________________

36
Д.І. Дорошенко, Що таке історія Східної Європи? (До питання про розмежування української і російської історії), Український історик 1–2 (1982) 5–6.
37
D. Doroschenko, Die Rolle der Ukraine in der Geschichte Osteuropas, Deutsche Monatshefte
in Polen (Posen), 1937, Dezember, S. 245–253; 7 лютого 1935 року у “Німецькому товаристві для дослідження Східної Європи” була прочитана лекція професора Дмитра Дорошенка за темою: “Роля України в історії Східної Європи” (Свідок, Роля України в історії
Східної Європи, Тризуб (Париж), ч. 8 (1935, 24 лютого) 4–5).
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Не обминув увагою Д. Дорошенко і ключові для України, всієї
Східної Європи й слов’янства російсько-українскі відносини. Розглядаючи історію України в європейському контексті, вчений аргументовано
доводив, що Польща, як союзник не була надійним партнером і не могла
забезпечити майбутнього України38. Майбутнє двох великих слов’янських
народів історик уявляв у вигляді “щильного братерського союзу, себто
щильного політичного, військового й економічного союзу двох держав:
Росії й України. Але саме – двох зовсім самостійних і рівноправних держав, а не гегемонії Великоросії над Україною з московськими “воєводами” в Києві”. Комбінацію України з Польщею проти Росії він вважав
за глибоко помилкову, з історичного погляду неприродну і згубну насамперед для України. Д. Дорошенко був впевнений, що коли Україна матиме
за собою “союзну з нею і дружню їй Росію, то цілий світ не буде страшний для неї, якщо ж вона матиме в Росії ворога, то й цілий світ їй не допоможе. Україна і Росія неминуче мусять жити у взаїмному союзі –
міцному й непорушному раз назавжди...”39.
Д. Дорошенко мислив собі майбутню самостійну Україну як незалежну, окрему державу, що “добровільно, на підставі свідомості споріднених, культурних, релігійних, економічних і всяких інших зв’язків, укладе
щильний економічний та мілітарний союз з братерською Великоросією”40.
Варто зазначити, що у вирішенні питання про російсько-український союз історик стоїть досить близько до позиції В. Липинського, який
1926 року в передмові до “Листів до братів-хліборобів”, зокрема, писав:
“...може бути союз України з Москвою такий, як союз монархічної Норвегії з монархічною Швецією, ... такий непринижуючий союз між країнами, які творили колись одну державу, можливий тільки тоді, коли вони
монархії”41. Щоправда, на відміну від ідеолога і провідника українського
монархізму, Дмитро Дорошенко залишає за українським та російським
народами право самим у майбутньому вирішувати питання стосовно суспільно-політичного устрою своїх держав.
__________________________________________________________________

Б. Крупницький, Д.І. Дорошенко і слов’янський світ, c. 62.
З листів Д. Дорошенка до С. Мельгунова 1926 р., Возрожденіе (Париж) 17 (1951) 152–
157; див. також: Україна (Париж), ч. 6 (1951) 485–486.
40
З листів Д. Дорошенка до С. Мельгунова 1926 р., с. 152–157; див. також: Україна (Париж),
ч. 6 (1951) 485–486.
41
В. Липинський, Вступне слово для читачів з ворожих таборів, [в:] Вячеслав Липинський, Повне зібрання творів, архівів, студій. Твори. Т. 6. Кн. 1. Листи до братів-хліборобів
про ідею і організацію українського монархізму, К.; Філадельфія 1995, с. ХХVІІ.
38
39
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Д. Дорошенко як історик пережив еволюцію своїх поглядів. І
якщо його дореволюційні праці йшли в руслі народницької історіографії,
то в еміграції в своїх наукових творах він виступає вже як один з яскравих
представників державницької школи в українській історичній науці, що
чітко відобразилось і на його слов’янознавчих студіях.
Виступаючи як популяризатор історії України у науковій літературі країн Європи та Америки – наукові праці вченого друкувалися майже
всіма європейськими мовами – вміщуючи в часописах свої статті й розвідки з української історії, історіографії, історії церкви, літератури тощо,
професор Д. Дорошенко має визначні заслуги в справі ознайомлення європейських і світових наукових кіл та широкої громадськості з минулим
й сучасним йому життям українського народу, у тому числі й як одного з
найбільших слов’янських народів.

Таїса Сидорчук
ВИЗНАЧНИЙ СЛАВІСТ ОРЕСТ ЗІЛИНСЬКИЙ ТА
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
НАУКОВО-ВИДАВНИЧІ ПЛАНИ ТА СПІВПРАЦЯ
Вже понад чверть століття, після довгих десятиліть заборон, замовчувань і перекручень української історії та культури, у вітчизняній історичній науці відбуваються відкриття все нових і нових імен творців
національної історії, культури і науки. Серед них в однаковій мірі представлені особистості, які діяли і творили в Україні, та які, перебуваючи
через різні обставини поза межами батьківщини, не зрікалися своєї національної приналежності і працювали на користь української культури.
До останніх належить визначний славіст, україніст, мовознавець, літературознавець, фольклорист, громадський діяч Орест Зілинський (1923–
1976), який народився на Лемківщині в Польщі, закінчив українську
гімназію в Ярославлі, з 1940 р. і до кінця життя жив у Празі, навчаючись
в Українському вільному університеті і Карловому університеті та працюючи в науково-освітніх установах Чехословаччини.
За тридцять років науково-дослідницької праці, починаючи від першої наукової розвідки “Духовна ґенеза першого українського відродження”1, опублікованої в 1946 р., О. Зілинський надрукував понад 200
праць, у тому числі книги, підручники, статті, рецензії, літературні переклади українською, чеською, словацькою, польською, англійською, німецькою, російською мовами. Крім того, частина праць вченого до сьогодні
зберігається в рукописах, окремі з яких самим автором були підготовлені
__________________________________________________________________

Ця перша дослідницька розвідка була задумана автором як вступний розділ до дослідження важливої наукової проблеми з української історії XVI–XVII століть – доби народження нової національної духовної сили, яка дала початок змаганням П. Сагайдачного,
П. Могили і Б. Хмельницького. Спочатку праця була виголошена на засіданні культурної референтури Української академічної громади у Празі, а пізніше надрукована в українському
студентському журналі “Стежі”, що виходив у Мюнхені. Див.: Стежі: Журнал українського
студентського середовища Німеччини та Австрії, Інсбрук; Мюнхен; Геттінген, 1946–1947,
ч. 7–10, с. 6–20. Підтвердженням того, що поява цієї праці, підготовленої 23-річним О. Зілинським, на той час студентом університету, була науковою подією і зберігала свою актуальність, є її передрук у 1981 р. Див.: Journal of Ukrainian Studies, Toronto 1981, no. 10, p. 20–41.
Повний авторський машинописний варіант статті під назвою “Україна 16–17 ст. в боротьбі
за культурну самобутність. Вступний доклад: Духова ґенеза українського відродження” з редакторськими правками зберігається в архіві О. Пріцака, який входив до редколегії журналу
“Стежі”. Див.: Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 2, спр. 59, арк. 1–19.
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до друку. Науковий інтерес О. Зілинського простягався від порівняльного
аналізу українських і слов’янських народних пісень та обрядових ігор,
слов’янських балад та українських дум, лемківського фольклору, любовної
лірики та гумористичної поезії доби Б. Хмельницького, дослідження творчості видатних українських і чеських діячів культури і літератури XIX–
XX ст., модернізму в українській літературі, слов’янсько-українських культурних взаємин до ознайомлення західного читача з іменами українських
літераторів-шістдесятників і українських письменників Чехословаччини та
введення їх творчих здобутків в європейський культурологічний дискурс.
Такий вагомий науковий внесок О. Зілинського в слов’янознавство
та україністику дисонує з обізнаністю наукового загалу, насамперед вітчизняних дослідників, про його непересічну особистість та творчий доробок. Протягом багатьох років від часу його раптової смерті за
нез’ясованих обставин, за винятком декількох пропам’ятних публікацій2,
майже одиноким популяризатором імені і творчості О. Зілинського був
його учень, молодший колега і соратник М. Мушинка, який публікував
статті про О. Зілинського в зарубіжних українських періодичних виданнях3, видав книгу до 60-ліття від дня народження вченого4. Завдяки насамперед ініціативі та зусиллям М. Мушинки у 2013 р. у Празі була
проведена конференція з нагоди 90-ліття від дня народження О. Зілинського “Внесок Ореста Зілинського в дослідження чесько-українських відносин у літературознавстві та фольклористиці”, а також побачили світ
чотири томи наукових праць О. Зілинського, підготовлені до друку Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
НАН України5. Завдяки цим виданням наукова спільнота має можливість
__________________________________________________________________

O. Pritsak, I. Ševčenko, Orest Zilynskyj, In Memoriam (12 April 1923 – 16 July 1976), Harvard
Ukrainian Studies, 1977, vol. I, no.2, – p. 262–267; А.-Г. Горбач, Пам’яті небуденної людини
і друга, Сучасність, ч. 12 (192) (Мюнхен 1976) 6–9; І. Кошелівець, На згадку про Ореста
Зілинського, Сучасність, ч. 12 (192) (Мюнхен 1976) с. 9–13.
3
Див.: М. Мушинка, Орест Зілинський і Польща, Наша культура 4 (Варшава 1978) 7;
Життя і наукова діяльність Ореста Зілинського, О. Зілинський, Антологія української
лірики, Торонто 1978, ч. 1, с. 389–420; Україніст із золотої Праги, Слово і час 11 (1993)
29–37; Орест Зілинський і Пряшівщина. До недожитого 70-ліття від дня народження,
Дукля 3 (Пряшів 1993) 24–39; Орест Зілинський і його внесок в українську фольклористику. До 70-річчя від дня народження, Народна творчість та етнографія 5–6 (1993) 26–
34; Орест Зілинський і карпатознавство, Українська діаспора, К. 1994, ч. 5, с. 85–91;
Зілинський Орест, Енциклопедія сучасної України, К. 2010, т. 10, с. 585 та ін.
4
М. Мушинка, Науковець з душею поета. До 60-річчя від дня народження Ореста Зілинського, С. Бавнд-Брук 1983, 58 с.
5
Див.: О. Зілинський, Вибрані праці з фольклористики, у 2 кн., К. 2013, кн. 1, 388 с.; кн. 2,
580 с.; О. Зілинський, Українські народні балади Східної Словаччини, К. 2013, 728 с.
2
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познайомитися з 119 науковими працями О. Зілинського, першодруки яких
здебільшого є важкодоступними і раритетними. При цьому залишаються невідомими або маловідомими інші праці вченого, опубліковані в багатьох зарубіжних періодичних виданнях і збірниках у 1950–1970-х рр.
Щодо рукописної спадщини, біографічних документів та епістолярію науковця, то ці документи тим більше є малодоступними для дослідників, оскільки зберігаються в основному закордоном, зокрема в
родинному архіві6, в приватних архівах науковців7 та у фондах зарубіжних наукових інституцій, з якими О. Зілинський співпрацював. Однією з
таких інституцій був Український науковий інститут Гарвардського університету (далі: УНІГУ), в архіві якого відклалися наукові та біографічні
матеріали О. Зілинського, що проливають світло на плани і безпосередню
наукову співпрацю Гарвардського українознавчого центру та вченого.
Завдяки передачі Американською фундацією “Києво-Могилянська академія” бібліотечно-архівної колекції засновника і директора УНІГУ
О. Пріцака (1919–2006) на довічне зберігання до Національного університету “Києво-Могилянська академія” в Україні також зберігаються наукові та біографічні матеріали О. Зілинського. Оскільки О. Пріцак та
О. Зілинський були знайомі з 1944 р. і підтримували стосунки понад 30
років, до смерті останнього в 1976 р., в архіві О. Пріцака відклалося декілька груп документів О. Зілинського за період 1944–1976 рр., а саме:
а) наукові праці; б) листи; в) біографічні матеріали. Значна частина цих
документів стосується саме співпраці О. Зілинського з УНІГУ протягом
1968–1976 рр., тобто тієї сторінки наукової біографії вченого, яка лише
пунктиром згадується в дотеперішніх публікаціях про О. Зілинського.
Залучення О. Пріцаком О. Зілинського до наукової співпраці з Гарвардським українським науковим осередком на початку 1968 р., тобто одразу
після його офіційного задекларування, було невипадковим й обумовлено давнім знайомством і спілкуванням науковців, а також обізнаністю вчених
про їхні професійні досягнення. Вони обидва належали до одного покоління, отримали класичну філологічну західноєвропейську університетську освіту, перебуваючи під інтелектуальним впливом провідних німецьких
__________________________________________________________________

Архів О. Зілинського зберігається у його сина Б. Зілинського у Празі.
Зокрема в архіві М. Мушинки, за його словами, зберігаються деякі рукописи О. Зілинського та 65 листів і 4 листівки О. Зілинського. Див.: М. Мушинка, Повернення Ореста
Зілинського в Україну [в:] О. Зілинський, Вибрані праці з фольклористики, К. 2013, кн. 2,
с. 574–575; З архіву Миколи Мушинки. Призабутий науковець Орест Зілинський [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Special/99350-Dokumenty-svidchat-...-12.
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і чеських фахівців, майже одночасно захистили докторські дисертації
(О. Пріцак – у Геттінгенському університеті у 1948 р., а О. Зілинський –
у Празькому Карловому університеті у 1949 р.), творили одне інтелектуальне середовище українського студентства поза межами батьківщини
наприкінці Другої світової війни та в повоєнні роки. Знайомство науковців відбулося в 1944 р., коли обидва ще навчалися в університетах
(О. Пріцак – у Берлінському, а О. Зілинський – у Празькому) та брали активну участь в українському студентському житті, зокрема у виданні журналу “Стежі”. Стосунки науковців відновилися більш як через 10 років,
коли О. Пріцак працював професором Гамбурзького університету, а О. Зілинський викладав польську мову, давньоруську і радянську літературу
та слов’янський фольклор в Університеті ім. Палацького в Оломоуці. В
листуванні молоді науковці ділилися своїми науковими здобутками, планами, обмінювалися власними публікаціями й науковою літературою8.
Отже, на час створення українознавчого центру в Гарварді О. Пріцак був добре обізнаний з науково-професійними досягненнями О. Зілинського, що дало йому підстави звернутися на початку 1968 р. з
пропозицією викладати українську мову та українську літературу в Гарвардському університеті. В цей час О. Зілинський вже працював науковим
співробітником відділу порівняльного вивчення літератур Інституту мов і
літератур Чехословацької академії наук у Празі. Незважаючи на те, що науковець захистив у 1949 р. у Карловому університеті дисертацію на тему
“Семантична та стилістична функція неповноголосся в літературній мові
української території” і отримав звання доктора філософії, він змушений
був, працюючи в Чехословацькій академії наук, ще раз у 1966 р. захищати
дисертацію для отримання вченого ступеня кандидата наук. Оскільки ще в
1950-і рр. О. Зілинський почав надавати перевагу дослідженням у галузі
фольклористики, про що він писав О. Пріцакові9, його друга дисертація була
присвячена давнім народним іграм у західних та східних слов’ян. Наприкінці 1960-х рр. О. Зілинський був автором, редактором та упорядником
низки хрестоматій з української літератури10, бібліографічних праць11 та
__________________________________________________________________

8
Див.: Листи О. Зілинського до О. Пріцака від 10.07.1958 р., 24.09.1958 р., 13.05.1959 р.,
Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 708, арк. 3–6.
9
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 24 вересня 1958 р., Наукова бібліотека НаУКМА,
ф. 10, оп. 1, спр. 708, арк. 4зв.
10
Русский фольклор. Хрестоматия, Оломоуц 1949, 96 с.; Хрестоматія з української літератури XIX – початку ХХ століття, Братислава 1952, 166 с.; Хрестоматія з української радянської літератури, Братислава 1952, 78 с.
11
Taras Ševčenko v české culture. Bibliografie, Praha 1962, 95 s.; Stopadesáż let česko-ukrajinských literárnich styků 1814–1964. Vědecko-bibliografický sbornik, Praha 1968, 478 s.
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збірників12. Крім того, його праці з мовознавства, літературознавства,
фольклористики публікувалися у провідних наукових періодичних виданнях Чехословаччини, Польщі, УРСР.
Хоча в архіві О. Пріцака збереглася не вся кореспонденція О. Зілинського та відсутні копії листів самого О. Пріцака, однак зміст листа
від 21 квітня 1968 р.13 вказує на те, що між вченими щонайменше вже декілька місяців відбувалося листовне обговорення участі О. Зілинського
у розбудові українознавчого центру в Гарвардському університеті. Насамперед йшлося про викладання О. Зілинським мовознавчих та літературознавчих дисциплін, на що вчений дав принципову згоду. Оскільки
О. Зілинський не володів англійською мовою, він попри активну дослідницьку роботу планував протягом року інтенсивно вивчати мову, аби, за
його словами, “не приїхати маломовним і з ненаповненою головою”14.
Щоб почати викладання у Гарварді української мови вже в 1968–1969 рр.,
О. Зілинський рекомендував О. Пріцакові запросити молодого науковця
Їжи Марвана15, який окрім знання низки слов’янських мов та англійської,
за фахом був богемістом та україністом і міг би підготувати ґрунт для
приїзду самого О. Зілинського16. Як відомо, О. Пріцак не скористався з
цієї пропозиції та продовжував чекати на приїзд до Гарварда саме такого
досвідченого і компетентного науковця й університетського викладача,
яким був О. Зілинський. Протягом декількох років вчений, окрім вивчення англійської мови, готував курси лекцій з українського літературного романтизму та українського літературного модернізму для викладання у Гарварді, які планував з часом видати окремими книгами17.
В першому номері “Ukrainian Harvard Studies Newsletter” за березень
1970 р. з’явилося повідомлення про офіційне запрошення О. Зілинського
__________________________________________________________________

12
Український фольклор у слов’янських літературах. Доповіді української делегації на V
Міжнародному з’їзді славістів, К. 1963, 64 с.; Література чехословацьких українців.
1945–1967: проблеми й перспективи, Пряшів 1968, 158 с.
13
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 21.04.1968 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 7.
14
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 21.04.1968 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 7зв.
15
Марван Їжи (Jiří Marvan, 1936 р.н.) – чеський мовознавець, славіст, професор; навчався
у Карловому університеті у Празі, де у 1965 р. захистив докторську дисертацію, протягом
1963–1992 рр. працював в університетах Швеції, США, Австралії. Нині працює професором педагогічного факультету Університету J.E. Purkyně v Ústínad Labem.
16
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 28.04.1968 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 8.
17
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 15.02.1969 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 10.
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гостьовим професором з української літератури. Він був другим гостьовим викладачем після О. Оглоблина, якого на пропозицію спеціально
створеного Комітету українських студій Гарвардського університету запросив департамент слов’янських мов і літератур Гарварду18. Як вказувалося у повідомленні Комітету, доктор О. Зілинський є відомим
дослідником у галузі слов’янської літератури і фольклору, більшість
праць якого присвячена українським письменникам XIX ст. і особливо
XX ст. і науковий рівень якого підтверджувався статтями в наукових і літературних журналах Чехословаччини, а також виданням декількох книг.
О. Зілинський запропонував прочитати у Гарвардському університеті такі курси: у першому семестрі – українська мова, український романтизм у літературі і семінар “Розвиток української ліричної поезії”; у
другому семестрі – українська мова, український модернізм у літературі
(1890-х рр. – початку ХХ ст.) і семінар “Українські народні думи”19. Травневе повідомлення “Ukrainian Harvard Studies Newsletter” містить коротку
інформацію про те, що голова департаменту слов’янських мов і літератур
і член Комітету українських студій Г. Лант отримав лист від професора
Чехословацької академії наук Матгаузера про неможливість приїзду
О. Зілинського до Гарварда в 1970–1971 навчальному році через необхідність виконання ним обов’язків в академії20.У червні 1970 р. у листі до
О. Пріцака О. Зілинський висловлював думку, що попри відмову щодо
викладанні у Гарварді з боку адміністрації Чехословацької академії наук,
все-таки існують реальні передумови його приїзду через рік, для чого
Гарвардський університет надіслав О. Зілинському офіційного листа з
продовженням терміну дії запрошення21. З цього часу в листах О. Зілинського до О. Пріцака питання приїзду вченого до Гарварда спеціально не
обговорювалося. В листі від 27 березня 1971 р. О. Зілинський опосередковано згадує про неможливість його безпосередньої роботи в УНІГУ такими словами: “Жалію, що так розклеїлась наша зустріч і співпраця; тішу
себе думкою, що до старості й смерті нам обом ще далеко”22. Очевидно,
що йшлося про неможливість приїзду вченого до Гарварда через заборону з боку чехословацької влади в умовах переслідувань та утисків у
період після “Празької весни”.
__________________________________________________________________

Ukrainian Harvard Studies Newsletter, Cambridge, Mass. 1970, March, р. 2.
Ukrainian Harvard Studies Newsletter, Cambridge, Mass. 1970, March, p. 3.
20
Ibid., Maу, p. 3.
21
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 25.06.1970 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 17.
22
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 27.03.1971 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 20.
18
19
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Другий напрямок діяльності Гарвардського українознавчого центру, до якого О. Пріцак також з самого початку залучав О. Зілинського,
охоплював декілька видавничих проектів. Згідно розробленої О. Пріцаком концепції українських студій у Гарвардському університеті, окрім заснування трьох українознавчих кафедр гуманітарного спрямування
(історії України, української мови, української літератури), планувалося
створити науковий семінар та організувати і проводити науково-видавничу роботу. Останній напрямок передбачав окрім створення наукового
періодичного журналу також видання джерел з історії України, перевидання рідкісних книг та друкування нових українознавчих досліджень.
О. Зілинський з ентузіазмом сприйняв ідею видання Гарвардського
українознавчого щорічника, до якого погоджувався подавати бібліографію чехословацьких матеріалів, обговорюючи з О. Пріцаком, зокрема питання доцільності і потреби включати славістичні праці, що містили
українські сюжети, а також кращі літературно-критичні статті з часописів
на кшталт літературно-мистецького і публіцистичного журналу
“Дукля”23. О. Зілинський, у творчості якого українська тематика домінувала над іншими темами, особливо гостро відчував потребу такого українознавчого незаангажованого періодичного наукового видання, який так
і не постав у Чехословаччині через нестачу коштів та людський фактор.
Стосовно планованої О. Пріцаком монографічної серії, О. Зілинський висловлював своє бачення щодо необхідності насамперед “планувати
ширші видання творів таких учених минулого століття, що причинилися
ними до формування української національної свідомості (Костомаров,
Антонович, Драгоманов)”24. У цій видавничій роботі, а також у підготовці
літературних джерелознавчих видань О. Зілинський висловлював готовність взяти безпосередню участь. Крім того, О. Зілинський вважав, що з
часом усі україністи мали б зорганізуватися над створенням синтезуючих
українознавчих праць у різних галузях на зразок підручників, у яких би
був викладений синтез сучасної українознавчої справи, “базований на
критичному використанні всього, що було створено під еволюціями різних ідеологій та метод”25.
Окремим сюжетом варто розглядати участь О. Зілинського у перевиданні УНІГУ двотомника “Українських народних дум” К. Грушевської,
__________________________________________________________________

Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 28.04.1968 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 8.
24
Ibid., aрк. 8зв.
25
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 28.04.1968 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 9.
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який фактично через нетривалий час після видання I тому в 1927 р. і
II тому в 1931 р. внаслідок репресивних дій радянської влади щодо родини Грушевських, став рідкісним виданням у самій Україні. Фототипічне перевидання Корпусу дум планувалося здійснити в рамках
спеціально створеної Гарвардської серії українських студій (Harvard Series in Ukrainian Studies), в якій протягом 1970–1972 рр. в результаті співпраці УНІГУ з німецьким видавництвом Wilhelm Fink Verlag вийшли у світ
5 томів передрукованих праць Ф. Савченка, О. Оглоблина, О. Левицького,
М. Кордуби та Ю. Луцького мовою оригіналу, а також з передмовами видавців та вступними статтями. Відповідно до анонсу Гарвардської серії українських студій за 1972 р., перевидання “Українських народних дум”
планувалося здійснити з біо-бібліографічною передмовою О. Пріцака,
вступом А. Лорда26 та історіографічним нарисом О. Зілинського. Крім того,
тексти 33 дум мали бути надруковані у перекладі англійською мовою27.
На прохання О. Пріцака на початку 1969 р. О. Зілинський замовив
виготовлення мікрофільму другого тому праці К. Грушевської в т. зв. Ленінській бібліотеці у Москві (нині: Российская государственная библиотека), який зберігається в архіві О. Пріцака28. З часом О. Зілинський
погоджується написати передмову до перевидання дум, хоча береться за
цю роботу без ентузіазму через необхідність завершити розпочаті наукові
дослідження, а також через те, що він “цим жанром спеціально не цікавився, а мав тільки деякі погляди про його відношення до старшої пісенності”29. О. Зілинський високо цінував працю К. Грушевської, зокрема її
вступ до двотомника, в якому охоплено широкий дослідницький матеріал
про думи різних авторів аж до ранніх праць Ф. Колесси. Власне своє завдання О. Зілинський бачив у підготовці критичного огляду всіх праць про
думи, написаних протягом останніх двадцяти років від часу видання першого тому двотомника. Вибраний науковцем історіографічний профіль
статті, що мала бути доповненням до вступної статті К. Грушевської, був
найбільш доцільним, на його думку, для того перевидання30.
__________________________________________________________________

Лорд Альберт (1912–1991) – професор славістики та порівняльного літературознавства
Гарвардського університету, дослідник давнього епосу Європи і Азії.
27
Див.: Myron Korduba, La littérature historique soviétique ukrainienne. Compte-rendu 1917–
1931, Harvard Series in Ukrainian Studies, no. 10, Munich 1972, p. 366.
28
Див.: Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 4, спр. 138.
29
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 21.04.1969 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 11.
30
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 14.01.1970 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 16.
26
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Після майже річної кропіткої праці над статтею, оскільки “треба
було попрочитувати все, що було надруковано від 1927 року, і те розумне,
і те глупе, і знайти власне становище до цілої проблематики”31, в середині
1970 р. О. Зілинський надіслав рукопис статті до Гарварда. Точніше це
був авторський машинописний текст обсягом майже 200 сторінок формату А4 під назвою “Дослідження дум за останніх сорок років. 1928–
1969)”32, до якого О. Зілинський ще протягом певного періоду вносив
уточнення. Окрім статті вчений підготував також “Бібліографію новішої літератури про думи (1927–1970)” на 185 позицій обсягом 11 машинописних
сторінок формату А433, яку він також уточнював і доповнював у листах до
О. Пріцака. Після завершення статті для гарвардського видання, яку О. Зілинський вважав лише частиною серйозної праці, вчений продовжував далі
працювати над дослідженням дум, надрукувавши в 1972–1973 рр. декілька
статей у чеських та польських наукових часописах34. На початку 1976 р.
ідея перевидання дум в УНІГУ набула нового дихання, що знайшло також
відображення в листуванні О. Пріцака та О. Зілинського, який з врахуванням нових обставин пропонував три варіанти нового видання35. Слід зазначити, що один з пропонованих ним варіантів з текстами дум
англійською мовою та загально-інформативною передмовою, що, на думку
науковця, мав бути розрахований на широкого споживача, втілився в життя
вже після смерті О. Зілинського36. Слід підкреслити, що у вступі цього збірника зазначено,що УНІГУ планує надрукувати повне перевидання дум з
текстовими варіантами, науковим вступом і повними анотаціями.
__________________________________________________________________

Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 14.01.1970 р., арк. 16.
Див.: Г. Скрипник,Українські народні балади в науковій інтерпретації Ореста Зілинського:
регіональний та інтеретнічний контексти, О. Зілинський, Українські народні балади Словаччини, К. 2013, с. 6. В архівному фонді О. Пріцака ні оригіналу, ні його копії не виявлено.
33
Ксерокопія цього тексту зберігається в архівному фонді О. Пріцака. Див.: Науковий
архів НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 1323, арк. 17–29.
34
Ukrajinské dumy v novějšim obdobisvé hovývoje, Československá rusistika, XVII, Praha 1972,
č. 5, s. 205–212; Ukrajinské dumy a problém vývoje slovanských lidový cheposů,
Československé přednáškypro VII. Mezinárodnisje zdslavistů (Varšava 1973), Praha 1973,
s. 169–180; Ukrajinská duma a problém vývoje epických útvarů v slovanském pisňovem folklore,
VII. Meidzinarodówy kongres slawistów v Warszawie 1973, Streszczenia referatów і komunikatów,Warszawa 1973, s. 715–717; Dawna duma ukrainska i polska w świetle danych historicznych, Slavia Orientalis 22 (Warszawa 1973), č. 4, s. 439–450.
35
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 21.02.1976 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 25.
36
УНІГУ та Канадський інститут українських студій у 1979 р. видав збірник з текстами
32 дум українською і в перекладі англійською мовою Ю. Тарнавського і П. Килини та передмовою Н. Мойль-Кононенко. Див.: Ukrainian Dumy, editio minor. Text in Ukrainian and
English, translаtions by G. Tarnawsky and P. Kilina, introduction by N.K. Moyle, Toronto and
Cambridge 1979, 219 pp.
31
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Перевидання “Українських народних дум” К. Грушевської, як й
інші плановані та частково підготовлені дослідження і праці в Гарвардській серії українських студій, на початку 1970-х рр. не вдалося здійснити
через фінансові проблеми з мюнхенським видавництвом та залежності
майже всіх проектів молодого Гарвардського українознавчого центру від
матеріальної підтримки українського громадянства США. Двотомник був
перевиданий факсимільним способом через 30 років після планів УНІГУ,
а саме у 2004 р. Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України37. Передмова О. Пріцака “Kateryna
Hruševśka. (1900 – ?)” до нереалізованого УНІГУ перевидання “Українських народних дум” як історіографічна пам’ятка побачила світ у 2014 р.
в структурі статті Я. Федорука, присвяченій цьому видавничому проекту
УНІГУ38. На жаль, автор вищевказаної статті, приділивши основну і належну увагу біографічним фактам та науковій праці К. Грушевської,жодного разу не згадав імені О. Зілинського та його участі у пошуках для
УНІГУ двотомника, виготовлення мікрофільмів і написання фактично основної для перевидання в Гарвардській серії українських студій та другої
за значенням після вступної статті К. Грушевської аналітичної статті про
дослідження дум за останні двадцять років після виходу у світ корпусу дум.
У свою чергу О. Зілинський звернувся до О. Пріцака з пропозицією
надрукувати його дисертаційне дослідження “Давні народні обрядові ігри
у західних і східних слов’ян” у монографічній серії УНІГУ з відповідними
доповненнями, уточненнями та в перекладі англійською мовою. Ця пропозиція була прийнята УНІГУ, оскільки майже кожний лист О. Зілинського
з січня 1970 р. присвячений двом головним темам – підготовці до перевидання корпусу дум К. Грушевської та монографії про народні ігри. Ця праця
мала вийти англійською мовою, переклад якої виконувала перекладачка з
Праги, що було фінансовано УНІГУ. Машинописний текст монографії в перекладі англійською мовою з відповідними покажчиками О. Зілинський надіслав до УНІГУ, при цьому діставши згоду від свого інституту на публікацію
дослідження в Гарвардському університеті39. Однак і ця праця вченого залишилася до сьогодні ненадрукованою і зберігається в архіві УНІГУ.
__________________________________________________________________

37
К. Грушевська, Українські народні думи, у 2-х т., т. 1 Корпусу. Тексти №№1–13 і вступ
К. Грушевської, відп. за вип. Г. Скрипник, К. 2004, 175 с. Перев. з вид. 1927 р.; т. 2. Тексти
№14–33 і передмова К. Грушевської, відп. за вип. Г. Скрипник, К. 2004, 303 с. Перев. з
вид. 1931 р.
38
Я. Федорук, Нездійснений проект видання “Українських народних дум” Катерини Грушевської у “Гарвардській серії українознавства”, УАЩ 18 (2013) 128–152.
39
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 4.06.1973 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 23.
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Крім двох вищеназваних досліджень, що готувалися О. Зілинським
спеціально для видання у Гарварді, вчений надіслав до УНІГУ рукопис
“Антології української дореволюційної лірики”. Праця була повністю підготовлена до друку, мала рецензію київського літературознавця С. Крижанівського і мала бути надрукована в Братиславі. Однак через низку
причин книга не вийшла друком і О. Зілинський передав її машинопис
до УНІГУ, аби тексти з монографії могли бути використанні для студентів
як навчальний матеріал40.
Починаючи справу заснування наукового журналу “Harvard Ukrainian Studies”, УНІГУ звернувся до О. Зілинського з пропозицією увійти до
складу його редакційної колегії. Особисту згоду вчений дав, однак просив
УНІГУ звернутися офіційно за формальною згодою з боку Інституту, в
якому він працював. У свою чергу керівництво Інституту для такого дозволу вимагало від О. Зілинського детальної інформації про редколегію
створюваного журналу з поіменним списком членів з соціалістичних
країн. Оскільки такі представники були відсутні, О. Зілинський, побоюючись ускладнень на роботі, просив на деякий час його імені не згадувати
в журналі. При цьому вже для першого числа часопису вчений підготував
“Бібліографію україністики в Чехословаччині за 1973 рік”41.
Співпраця О. Зілинського з Гарвардським українознавчим центром
полягала також у його пошуках у фондах різних бібліотек і архівів Чехословаччини та Радянського Союзу джерел, рукописних праць, рідкісних видань з української тематики, які необхідні були для дослідницької роботи
та здійснення видавничих планів УНІГУ. В більшості випадків О. Зілинський замовляв виготовлення саме мікрофільмів знайдених матеріалів для
УНІГУ42. Так, О. Пріцак звернувся до О. Зілинського з проханням віднайти
в Празі рукопис праці про П. Дорошенка. Не знаючи місцезнаходження рукопису та враховуючи знищення і переміщення архівів українських науковців та інституцій у післявоєнній Чехословаччині, очевидно, що О. Зілинський
витратив немало часу та енергії на пошуки та ідентифікацію вищевказаного
рукопису. Майже десять місяців знадобилося О. Зілинському, аби віднайти
рукопис в одному приватному архіві у Празі. Знайдений рукописний текст
обсягом 459 сторінок з втраченими вступом та закінченням, був присвячений
__________________________________________________________________

Лист О. Зілинського до [І. Шевченка] від 28.08.1974 р., Науковий архів НаУКМА,
ф. 10, оп. 1, спр. 708, арк. 26.
41
Лист О. Зілинського до [І. Шевченка] від 20.06.1975 р., Науковий архів НаУКМА,
ф. 10, оп. 1, спр. 708, арк. 27.
42
Опис 4 архівного фонду О. Пріцака, в якому систематизовані мікрографічні документи,
містить у тому числі окремі справи з мікрофільмами, виготовленими на замовлення
О. Зілинського для УНІГУ, про що свідчать початкові та кінцеві кадри мікрофільмів.
40
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опису подій, пов’язаних з П. Дорошенком в 1667–1669 рр.43 і входив до першого видавничого плану УНІГУ під назвою “Турецька політика Петра Дорошенка”44. Оскільки О. Зілинський неодноразово приїздив до Москви,
Києва та Львова у наукові відрядження для своєї пошуково-дослідницької
роботи в тамтешніх бібліотеках і архівах, він мав можливість відшуковувати і працювати з тими матеріалами, які були потрібні й для УНІГУ. Так,
він намагався знайти у Києві “Малороссийский родословник” В. Модзалевського, розшуковував та замовляв мікрофільми наукових збірників та
окремих праць, наприклад, Б. Якубського, Д. Петровського тощо. Нерідко
О. Зілинський на прохання О. Пріцака уточнював бібліографічні дані тих
чи інших видань і окремих друкованих праць, які неможливо було знайти
в американських бібліотеках. О. Зілинський пропонував також свої можливості й стосовно формування бібліотечного фонду УНІГУ45.
Отже, О. Зілинський завдяки своїм фаховим та науковим досягненням у галузі славістики, україністики, мовознавства, літературознавства та
фольклористики, був одним з перших науковців, до яких звернулися ініціатори створення українознавчого центру в Гарвардському університеті з
пропозицією включитися у розбудову україністики в США. О. Зілинський
з самого початку постання УНІГУ був обізнаний про плани у різних напрямках його діяльності. Крім того, він висловлював свої міркування, побажання та поради щодо тих чи інших започаткувань, у першу чергу щодо
науково-видавничих проектів, формування бібліотечного фонду тощо.
І О. Пріцак, і О. Зілинський співпрацю з українознавчим центром
у Гарварді бачили у двох напрямках: а) викладацька робота; б) участь
О. Зілинського у наукових виданнях та видавничих проектах. Перший напрямок не здійснився, хоча вчений готувався до викладацької діяльності
у Гарвардському університеті, отримав офіційне запрошення і навіть з
відтермінуванням його візиту. На думку А.-Г. Горбач, яка добре знала
О. Зілинського, неможливість приїзду вченого до Гарварда була “великою
втратою для наших молодих україністів в Америці, бо Покійний мав великий талант працювати з молодими людьми, будити духові зацікавлення,
спонукати до духової і творчої праці”46. Другий напрямок мав кращі результати, оскільки вченим були підготовлені до друку дослідження – від
бібліографічних оглядів, історіографічних праць до монографій.
__________________________________________________________________

Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 15.02.1969 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 10.
44
Ukrainian Harvard Studies Newsletter, Cambridge, Mass. 1970, March, p. 1–2.
45
Лист О. Зілинського до О. Пріцака від 15.02.1969 р., Науковий архів НаУКМА, ф. 10,
оп. 1, спр. 708, арк. 10.
46
А.-Г. Горбач, Пам’яті небуденної людини і друга, Сучасність, ч. 12 (192) (Мюнхен 1976) 9.
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Ольга Ковтуненко
ПОЛЬСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ
М. КАРЕЄВА (1850–1931 рр.)
Перу М. Кареєва належить понад 400 праць, присвячених актуальним проблемам слов’янознавства. У його науковій творчості можемо виділити кілька напрямків: конкретно-історичні дослідження; філософія
історії; соціологія; загальноісторичні дослідження; теоретико-методологічні роботи з історії та викладання суспільних дисциплін1. Науковий світ
називав М. Кареєва “Нестором російської науки”2. До наукової спадщини
Миколи Івановича Кареєва сьогодні звертаються філософи, соціологи,
історики. Що стосується останніх, то серед них переважають медієвісти
та новісти. Набагато менше говорять і пишуть про М. Кареєва як про полоніста, хоча його внесок у розвиток полоністики незаперечний3. Завданням цієї публікації і стане аналіз поглядів російського історика на
проблеми польської історії, зокрема на причини поділів Речі Посполитої,
функціонування її політичної системи, релігійну ситуацію.
М. Кареєв обіймав посаду професора у Варшавському університеті
від 1879 до початку 1885 р. Період професорства у Варшаві історик описав у мемуарах, виклавши свої враження про п’ятирічне перебування в
столиці Царства Польського4. Готуючись до переїзду до Варшави, він усвідомлював, що йому доведеться змінити напрямок своїх пошуків. “Займусь и я там историей Польши, во многих отношениях интересной”5.
Перебування у Варшавському університеті на посаді професора кафедри
загальної історії засвідчило, що ці дослідницькі заняття виявилися
вельми плідними6.
__________________________________________________________________
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П’ять років, проведені ним у Польщі, стали надзвичайно успішними. Завдяки старанням молодого вченого в університеті викладання історії було піднято на вищий рівень, відповідний до новітніх вимог.
Поляки високо оцінили працю російського історика і обрали його членом-кореспондентом Краківської академії наук7.
У стінах російськомовного Варшавського університету М. Кареєв
мимоволі поринув в атмосферу “стихійної ненависті до поляків”, що заохочувалась російською владою. Ситуація у навчальному закладі була
складною. Розповідаючи про тамтешні порядки, де, за словами історика,
““политики”… было хоть отбавляй”, історик у своїх мемуарах зазначав,
що університетська Рада була розділена на дві партії – російську та польську, приблизно по тридцять чоловік у кожній. М. Кареєв пише, що сам
він виступав одним з трійки професорів, яка стояла на принциповій точці
зору і віддавали свої голоси у залежності від суті справи то з поляками,
то з росіянами8. “Перші за це були вдячні нам, а інші ж обурювалися”9.
Після переїзду вченого у 1885 р. до Петербурга одна за одною
вийшли його монографії, в основу яких лягли матеріали, зібрані у Варшаві. Це – “Очерк истории реформационного движения и католической
реакции в Польше”10, “Исторический очерк Польского сейма”11. Особливе
місце в цьому ряду займає монографія “Падение Польши в исторической
литературе”12, де М. Кареєв розглянув величезний матеріал, що стосується того, як у європейській історіографії трактують загибель Польської
держави та першопричини цього13.
Важливе місце в полоністичній спадщині М. Кареєва займає стаття
“Новейшая польская историография и переворот в ней”14. Вперше надрукована у грудневому випуску “Вестника Европы” за 1886 рік, а потім
включена автором у збірник “Polonica”. Стаття привернула увагу російської
наукової громадськості до тих зрушень, що відбувалися в польській науці.
Переїзд М. Кареєва до Варшави співпав з часом, коли польське суспільство сколихнула суперечка про причини загибелі Речі Посполитої.
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Приводом став вихід праці “Dzieje Polski w zarysie”, що належала перу
професора Ягелонського університету, одного з представників Краківської історичної школи Міхала Бобжинського15. Після появи ця книга, як
писав Кареєв, “за резко отрицательный взгляд на прошлое Польши вызвала массу нападок на автора как человека, “марающего родное гнездо”
и чуть ли не подкупленного московскими рублями”16.
М. Кареєв опинився у центрі полеміки, що розгорнулася навколо
книги М. Бобжинського, і йому, мабуть, більше, ніж будь-кому з російських вчених, довелося відчути всю гостроту цих словесних баталій17.
Коли йшлося про причини загибелі Речі Посполитої, М. Кареєв нітрохи не сумнівався в тому, що: “все спасение их (поляков) родины могло
заключаться только в установлении крепкой правительственной власти”.
Вихід праці М. Бобжинського дав російському історику привід відзначити,
що поляки “стали розуміти справжні причини падіння старої Польщі”18.
Це повною мірою відповідало розумінню проблеми самим М. Кареєвим.
Література про поділи Польщі, накопичена до сьогодні, дійсно
складає великий масив, її російську складову становить історіографічний
огляд, створений у кінці XIX ст. М. Кареєвим19.
Значною віхою в російській історіографічній науці став вихід у світ
у 1888 р. книги М. Кареєва “Падение Польши в исторической литературе”.
У ній вчений з позицій загальноєвропейської історичної науки проаналізував причини падіння польської державності. Монографія М. Кареєва,
який пильно стежив за полемікою між краківською та варшавською школами і взагалі чудово знав стан справ у польській науці, викликала живий
інтерес та відгуки у поляків. Для російських і польських наукових кіл
другої пловини ХІХ ст. були характерними взаємна інформованість, тісні
наукові й особисті контакти, хоч і не виключали глибоких, часом принципових розбіжностей у поглядах20.
Систематизувавши нагромаджені за століття праці як публіцистичного, так і наукового характеру на тему падіння Польщі, оцінивши їх
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наукову значущість, зваживши аргументацію сторін, у семи числах “Журналу министерства народного просвещения” за 1888 р. з’явилася монографія М. Кареєва “Падение Польши в исторической литературе”. Праця
з максимальною повнотою відобразила сильні і слабкі сторони позитивістської методології.
У цій книзі М. Кареєв підсумовував матеріал, що стосується того,
як в європейській історіографії розглядалася загибель Польської держави
та її першопричини. Побудована монографія була досить складно, оскільки авторові доводилося не просто розглядати матеріал з точки зору
часової послідовності, але і враховувати національні традиції, не забуваючи про належність авторів до різних наукових течій та шкіл21.
Певні уявлення про хронологічний і просторовий обсяг літератури
можна скласти за змістом праці. Три розділи (I, II і VII) присвячувалися
відповідно польській публіцистиці XVIII ст., польським історичним творам XIX ст. і новітнім працям Ю. Шуйського, М. Бобжинського, Т. Корзона. Глави III та IV були відведені західноєвропейській публіцистиці та
історичним творам, а в розділах V і VI розглядалася російська публіцистика і російська історична література питання. Привертає увагу те, що,
коли черга доходить до російських праць, з назв глав зникають вирази –
“причини занепаду Речі Посполитої”, “падіння Речі Посполитої”, на
зміну їм приходить більше уживане в Росії XIX ст. словосполучення –
“польське питання”, що нагадувало про давні рахунки, які пред’являлися
Польщі її східним сусідом. Концентруючи свою увагу на тих висновках,
до яких приходили автори, М. Кареєв докладно резюмував зміст робіт,
нерідко вдаючись у деталі, наводив розлогі цитати зі статей і книг22.
Помітно повніше аналітична частина була представлена в заключному, восьмому розділі, де автор продемонстрував зроблені ним “загальні
висновки з вивчення літератури з історії падіння Польщі”. На першій же
сторінці цієї глави М. Кареєв стверджував: “Главная мысль, проходящая
через всю рассмотренную... литературу, – та, что Польша пала вследствие
своей внутренней безурядицы”, особливо наголосив: “Историки, как
польские, так и иноземные – французы, немцы, русские, – писавшие о
падении Речи Посполитой в XIX веке, указывают на то же политическое
разложение, как на главную причину того, что Польское государство не
могло удержаться в международной борьбе за существование”23.
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М. Кареєв цілком поділяв цю ідею, погоджуючись з тим, що реформа чинного в Речі Посполитій політичного ладу була життєво необхідною, але така реформа почалась надто пізно. Разом з тим,
незважаючи на повторюваність такого роду констатації у розглянутих роботах, що мало б свідчити про близькість позицій різних істориків та публіцистів, висновки з цих констатацій вони робили далеко не однакові.
Причину таких розбіжностей М. Кареєв вбачав у різному “понимании
того, в чем же заключался корень зла”, і у невідповідному виборі засобів,
“какими нужно было лечиться Речи Посполитой”24.
У праці “Падение Польши…” М. Кареєв чітко окреслив межі досліджуваних праць з польської проблематики. Основну увагу зосереджено на трьох останніх десятиліттях, тобто до середини ХІХ ст. Автор
звернув увагу на праці таких авторів, як “Борьба за польський престол”
В. Герьє; “История падения Польши” С. Соловйова; “Последние годы
Речи Посполитой” М. Костомарова; “Гродненский сейм” Д. Іловайського.
З-поміж названих він виокремлював працю М. Костомарова, вказуючи на її всеохоплюючий зміст. Водночас, як протиставлення, М. Кареєв звернув увагу на однобічність висвітлення польської проблематики
С. Соловйовим. Написана на основі дипломатичного листування, праця
С. Соловйова оцінювалася М. Кареєвим як недосконала з точки зору використаного матеріалу. Цитуючи документи, С. Соловйов робив оцінку
подій не від власного імені, а від тих осіб, які брали у них участь.
М. Кареєв переконаний, що для розгляду проблеми падіння Польщі
потрібно розглядати не лише праці з цього питання, але й “иметь постоянно
в веду и те исторические труды, которые охватывают все прошлое польской
нации от ее образования до падения созданного государства”25. На думку
історика, є потреба зважати, як “разными авторами понимаются причины
падения Польши” для всебічного висвітлення порушеної проблеми.
М. Кареєв дійшов висновку, що вся література, польська чи іноземна
ставили одне запитання: “В чем же заключается главный недуг Речи Посполитой и откуда взялся, с каких пор ведет свое начало этот недуг?”.
Актуалізація проблематики падіння Речі Посполитої у польській
історіографії висока, адже написана значна кількість праць. Микола
Іванович зауважив: “Падение Польши не только создало особенные условия, при которых должна была развиватся польская историография в
ХІХ веке, но сделалось одним из главных ее вопросов, как по количеству
__________________________________________________________________
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трудов, посвященных самой эпохе, так и по значению своему в общем
построении польской истории”26.
Важко не помітити, що зводити пошук засобів, потрібних для порятунку Польщі, насамперед до вибору між республікою і спадковою монархією, вбачаючи у виборності короля чи не корінь зла, було з боку М. Кареєва
спрощенням проблеми. Тут досить послатися на фундаментальну монографію Т. Корзона. Безперечно, як не раз підтверджувала практика польського політичного життя XVII–XVIII ст., вибори чергового короля
давали сусіднім державам зайвий привід для втручання у справи Речі Посполитої. Не випадково Конституція 3 травня 1791 року передбачила запровадження спадкової монархії27.
Давши історіографічний огляд літератури, автор книги “Падение
Польши...” виклав власне розуміння основних причин падіння Речі Посполитої. За його словами, “Польша пала потому, что в решительную пору,
когда ей нужно было прежде всего являться единым государством с сильным правительством, дабы отстаивать свою независимость, она едва лишь
приступала к реформе своего сейма и к созданию у себя настоящего правительства”. “Будь в Польше более сильное правительство, которое было бы
способно сдерживать эксцессы, подобные явления не имели бы столь катастрофических последствий”. Лише у такому випадку, на думку автора монографії, “народные массы не были бы доведены до полного равнодушия к
судьбе Речи Посполитой, даже до желания ей скорейшей гибели”28. Очевидно, що спостереження історіографа були, щонайменше, перебільшені.
М. Кареєв вже в 1901 р., згадуючи свій варшавський період, писав,
що він зайнявся історією Польщі, не думаючи на ній спеціалізуватися: “лекции мои об истории Польши были популярны. Книги по польской истории
были восприняты благосклонно, некоторые изданы на польском языке”29.
М. Кареєв писав, що росіяни й поляки мало знали один про одного на початку 1880-х років, коли він почав займатися польською проблематикою30.
“Исторический очерк Польского Сейма” (1888 р.) є фундаментальною
працею політичної історії Речі Посполитої. Вона охоплює проблематику
шляхетських привілеїв та самоуправління воєводств, реформи останньої третини XVIII ст. та Конституцію 1791 р. Микола Іванович характеризує сейм,
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як такий, що є особливим органом: “которому пренадлежала высшая власть
в польской Речи Посполитой, является с характером настолько своеобразным, что может быть назван единственным в своем роде”. Довгий час
проблематикою польського сейму історики не займалися. Лише із середини ХVІІІ ст. починають з’являтися праці, як польських, так і іноземних
вчених. Праця М. Кареєва “Исторический очерк Польского Сейма” пронизана ідеями Ж. Руссо. На початку М. Кареєв дав характеристику його
поглядам на діяльність польського сейму: “Давая политические советы полякам, иностранные публицисты – именно Руссо и Мабли – исходили, главным образом, из отвлеченных принципов своїх политических доктрин,
тогда как польские писатели старались преимущественно представить историческое оправдание своих политических взглядов”. Автор порівняв
різні історіографічні погляди, зокрема поляків на свою історію та зовнішню
оцінку закордонних науковців. М. Кареєв детально розгянув погляди польської історіографії сейму: “польская публицистика распалась на два лагеря, монархический и республиканский, отличавшиеся одним от другого
не только в пониминии средств, наиболее действительных, по их мнению,
для изциления недугов Речи Посполитой, но и в представлении всего политическаго прошлого польской нации”. Точка зору М. Кареєва щодо поглядів польських істориків на сейм чітко аргументована: “Публицистымонархисты видели причину всех зол в ослаблении первоначально крепкой
монархической власти, тогда как писатели республиканского лагеря утверждали, что Польша искони была вольною Речью Посполитой, избиравшей
своих королей, и что единственное средство спасения заключалось в возвращении государства к первоначальному своему строю”31.
Польський сейм був владною організацією з власними особливостями, що відрізняли його від більшості подібних організацій того часу.
Різниця була не лише у політичній структурі та статусі, але й у безпосередньому складі, тобто соціальна складова могла бути не лише з вищих
прошарків польського населення. М. Кареєв охарактеризував особливості
польського сейму: “Сравнивая польський сейм, организовавшийся к
концу ХV и началу ХVІ века и просуществовавший до конца ХVІІІ, с аналогичными ему учреждениями, которые мы в известную пору находим
во всех государствах Запада, а также и у нас (земские соборы), мы прежде
всего должны отметить две его особенности… Одна особенность – участие в сейме одного только сословия, тогда как в других подобных учериждениях, кроме дворянства, пользовавшегося этим правом в Польше,
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участвовали и другие сословия, – духовенство, горожане и даже, случалось, крестьяне; другая особенность та, что сейм Речи Посполитой, будучи представительным учреждением одного государства, получил
характер международного конгреса послов от яко-бы совершенно самостоятельных земель. Первое обстоятельство дозволило шляхте сделать
сейм орудием своих сословных интересов как в ущерб интересам общегосударственным, так и к крайне невыгоде других сословий... шляхетский
сейм сделался в Польше учреждением, над которым уже не было никакой
высшей власти”32.
У праці “Главные обобщения всемирной истории” (1903) М. Кареєв
згадує Річ Посполиту у контексті реформаційного руху ХVІ–ХVІІ ст. На
його думку, міжнародні відносини ХVІІ ст. були напруженими, а різниця
у поглядах на віросповідання лише ускладнювала політичну та економічну
ситуацію: “В русской истории отметим, с одной стороны, раскол старообрядства в Московском государстве ХVІІ века и борьбу православного населения с унией и католицизмом в Польско-Литовской Речи Посполитой в
ту же самую епоху. В ХVІ–ХVІІ веках Западная Европа делилась на два
большие вероисповедные лагеря, и борьба между ними осложняла международные отношения со всеми их национальными и династическими, политическими и економическими причинами и условиями”33.
Національний аспект співпав з особливостями віри, що поглиблювало
боротьбу між народами. Автор зробив власні висновки щодо ворожнечі між
різними релігійними напрямками: “Лучшие люди во все времена напоминали, что эти раздоры и разделения противоречат христианскому учению о
любви к ближнему и о братстве всех людей”34. Канон є християнським і мав
би стати фактором об’єднання для православ’я та католицизму.
У наступній праці “Западно-европейская абсолютная монархия
XVI, XVII и XVIII векав” (1908) прослідковується ставлення М. Кареєва
до католицької віри: “…именно католицизм сумел нафанатизировать в
XVII веке польскую шляхту, в XVI веке видевшую в религиозной свободе
одну из составных частей шляхетской “золотой вольности”. Причиною
таких змін у польській шляхті та її різниця у поглядах XVII та XVI ст.,
на думку автора, став саме католицизм. Зрештою автор робить висновок,
що “протестантские государства были много веротерпимее католических,
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и абсолютная монархия тоже умела быть веретерпимою, чем оказалась
шляхетская республика польской нации”35.
Згадуючи про період реформації в Польщі М. Кареєв у праці “История Западной Европы в Новое время. История XVI и XVII векав” (1904)
відсилає читача до інших своїх робіт, зокрема “Вопрос о религиозной реформации ХVІ века в Речи Посполитой”, “Очерк истории реформационного движения и католическая реакция в Польше”.
М. Кареєв порушував питання щодо секуляризаційних процесів.
Секуляризація є процесом зміни: те, що було приналежністю віри і церкви, стає з часом від них незалежним, світським. Секуляризація призвела
до змін у становищі релігії, віри і церкви в суспільстві. Наше сьогоднішнє
поняття свободи совісті корениться в просвітницьких ідеях XVII–XVIII ст.36
Микола Іванович акцентує увагу на тому, що секуляризаційні процеси стосувалися у першу чергу майнової сфери, яка спонукала вищі прошарки Польської держави до діяльності: “Польская шляхта указывала на церковные
земли, как на фонд, которым должно располагать государство”.
У праці “История Западной Европы в Новое время. История XVI и
XVII векав” автор для висвітлення тематики дає порівняльну характеристику країн. У середині ХVІ ст. в Європі поширювався кальвінізм, що став
надихати населення “непоколебимым фанатизмом”37, супроводжувався політичними революціями та набував загальносоціального характеру. “В двух
странах реформации не удалось получить национального значения, именно
во Франции и в Польше, где протестантизм выступил с более сословным
характером, преимущественно дворянским и отчасти городским, так как государственная власть и народные массы остались в обеих странах католическими”. Вищі прошарки населення та державна влада стали вирішальним
фактором у долі релігійного життя Польської держави. Автор порівнював
Польську державу із Францією, пояснював ситуацію з огляду на соціальні
стани та концентрування влади: “Вся разница в том, что во Франции протестантизм отличался большим религиозным фанатизмом, чем в Польше,
и что у французов в политическом отношении на главном плане стояла оппозиция королю, тогда как у поляков вражда к духовенству”. М. Кареєв так
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пояснював, чому він порівнює Польську державу з Францією: “Франция
может быть поставлена рядом с Польшею, так как в обеих государствах
короли и народная масса остаются католическими, а протестантизм в обеих
же играет роль лишь короткое время”38.
М. Кареєв стверджував, що він прагнув уникати крайнощів, притаманних націоналістичній точці зору, намагався, наскільки можливо,
примирити ворогуючі сторони. “Я всегда был врагом всякой национальной исключительности и розни, всякого квасного патриотизма, шовинизма и всегда мечтал, в духе завета Мицкевича, о времени, “когда
народы в великую семью соединятся”, всегда в особенности думал о необходимости русско-польского “примирения”. Мое политическое поведение в Варшаве определялось этим настроением, а между тем я видел,
что в Варшаве русские люди только и делают, что всячески теснят поляков и своей некультурностью позорят русское имя, к чести которого я не
мог быть равнодушным на чужбине”4.
Таким чином, у працях М. Кареєва знаходимо широкий спектр
думок з приводу польського минулого. Можна виділити такі групи проблем, на які звернув увагу російський історик: падіння польської державності наприкінці ХVIII ст.; функціонування політичної системи Речі
Посполитої, зокрема польського сейму; релігійна ситуація в Польщі, у
першу чергу роль католицизму в житті держави. Можемо констатувати
об’єктивний підхід історика до аналізу та оцінок цих проблем. М. Кареєв
протиставляв націоналістичній тенденції наукову роботу історика, стверджуючи, що історична істина, як і всяка інша наукова істина, може бути
лише однією для людей усіх національностей.
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Тетяна Ляліна
ДІЯЛЬНІСТЬ В. КАРАЗІНА В ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛАХ
“РУССКОЙ СТАРИНы”
Ім’я Василя Назаровича Каразіна не потребує особливого представлення, воно добре відоме як науковцям, так і широкому загалу. В першу
чергу В. Каразін асоціюється із Харківським університетом, засновником
якого він був, і чиїм ім’ям названо університет у наш час (з 1999 р.).
Також він відомий як ініціатор створення першого міністерства народної
освіти в Російській імперії. В. Каразін зробив значний внесок у розвиток
української науки в першій половині ХІХ ст. Сьогодні, коли відбувається
переосмислення нашої історії, такі постаті, як В. Каразін, викликають велику зацікавленість. До того ж цього року відзначається 210-річний ювілей Харківського національного університету імені Василя Назаровича
Каразіна, урочисте відкриття якого відбулося 29 січня 1805 р.
Метою наших студій є дослідження матеріалів, що стосувалися суспільно-політичних поглядів, наукової, громадської та державницької діяльності В. Каразіна, надрукованих в одному із найшановніших і
найбільш популярних історичних журналів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – “Русской старине”. Ми не ставимо завдання дати всебічну
і повну характеристику цій історичній постаті, нас цікавлять лише матеріали, надруковані в часописі М. Семевського. Тож об’єктом нашого дослідження є російський дореволюційний історичний журнал публікаторського характеру “Русская старина”, а предметом – низка публікацій, які
мають стосунок до засновника Харківського університету, науковця і громадського діяча Василя Назаровича Каразіна.
В історичній літературі неодноразово порушувалось питання про РС
як історіографічне джерело, оскільки в ній друкувалася велика кількість
різноманітних архівних документів, публікацій, нарисів, досліджень тощо
з історії Російської імперії, у тому числі й українських земель. Дослідження
РС почалося ще у період її існування. Перші узагальнення й аналіз опублікованих там матеріалів зробив засновник і редактор М. Семевський1.
Після нього дослідженням його біографії, історії часопису та його публікацій відзначилася В. Тимощук2. У радянський період дореволюційна
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історична періодика вивчалася досить фрагментарно. У цей час С. Дмитрієвим було закладено теоретичне підґрунтя опрацюванню періодичних
видань історичного спрямування3. РС досліджували у своїх статтях
Ю. Штакельберг4, Н. Сіміна5 та ін. У пострадянський період російські історики В. Порох6, О. Броннікова7, О. Кох8, О. Васильєва9 ґрунтовно дослідили історію видання й проаналізували опубліковані в ньому історичні
документи й матеріали. В українській історичній літературі вивченням
РС займалися О. Кіян10 та С. Сініченко11.
У наявній сьогодні історичній літературі існує велика кількість досліджень біографії, наукової, громадської та державницької діяльності
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СССР периода капитализма, Москва 1961, с. 167–183.
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Ю.И. Штакельберг, Архив “Русской старины”, К столетию героической борьбы “за нашу
и вашу свободу”. Сб. статей и материалов о восстании 1863 г., Москва 1964, с. 292–350.
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Н.Г. Симина, Исторические документы на страницах “Русской старины” в 70–80-х
годах ХІХ в., Исследования по отечественному источниковедению. Сборник статей, посвяшенных 75-летию проф. С.Н. Валка, Москва; Ленинград 1964, с. 56–61.
6
В.И. Порох, М.И. Семевский – основатель и редактор журнала “Русская старина”,
Человек, общество, право, Саратов 1997; В.И. Порох, М.И. Семевский в общественной
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В.И. Порох, Офицер, историк, издатель: Все о Семевском, Саратов 1999, 152 с.
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Е.В. Бронникова, Журнал “Русская старина“ как историографический источник. 1870–
1918, дис. … канд. ист. наук, Москва 1998, 392 с.; Е.В. Бронникова, Материалы по истории
издания журнала “Pусская старина”. 1892–1915 гг., Российский Архив: История Отечества
в свидетельствах и документах ХVІІІ–ХХ вв.: Альманах, Москва 1994, т. V, с. 314–337.
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О.Б. Кох, Михаил Иванович Семевский (Опыт аналитической биографии), дис. ... д-ра
ист. наук, Санкт-Петербург 2005, 535 с.
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Е.Б. Васильева, Образ декабриста в русской журнальной прессе во второй половине
XIX – начале XX вв., дис. … канд. ист. наук, Омск 2008, 248 c.
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Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць, К. 2012, вип. 56 (1); С.В. Сініченко, Історія українського козацтва в публікаціях часопису “Русская старина”, Гілея: науковий
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В. Каразіна. Серед дореволюційних дослідників та упорядників біографії
і наукових надбань В. Каразіна слід відзначити Г. Данилевського12, Д. Багалія13 та М. Тихого14, варто також згадати біографічний начерк В. Каразіна, що вийшов у серії “Жизнь замечательных людей”, автором якого був
Я. Абрамов15. Більшість біографів В. Каразіна при дослідженні його
життя користувалися матеріалами, надрукованими в РС.
Відомо, що син В. Каразіна, Філадельф, передав редакції журналу
низку паперів батька (записки, статті, листи тощо) на початку 70-х рр.
ХІХ ст.16 Після публікації деяких із них у номерах часопису за 1871 р.,
Ф. Каразін надав редакції ще низку документів. Загалом у РС було опубліковано кількадесят матеріалів, які так чи інакше стосувалися В. Каразіна та його діяльності. Хронологічно найбільше таких публікацій було
здійснено в 70-х роках ХІХ ст. (усього 20) і в період з 1900 до 1905 р. –
16, у 1880-х – 1 публікація, у 1890-х – одна.
Серед опублікованих у РС матеріалів і документів можна виділити
наукові дослідження В. Каразіна в галузі метеорології, його суспільнополітичні погляди (зокрема на можливий державний устрій Російської
імперії, польське питання і визволення сербів тощо), роздуми з приводу
селянського питання (про можливість визволення селян) та облаштування
побуту поселян, листи до імператорів Павла І, Олександра І і Миколи І,
графа В. Кочубея, слобідсько-українського (харківського) губернатора
І. Бахтіна, князя А. Чарторийського, В. Муратова, М. Сперанського та ін.
Крім цих матеріалів у “Руской старине” надруковано низку біографічних начерків В. Каразіна: біографічна довідка редактора журналу М. Семевського,
__________________________________________________________________

12
Г.П. Данилевский, Василий Назарьевич Каразин [Основатель Харьк. ун-та], Г.П. Данилевский, Сочинения, в 24 т., Санкт-Петербург 1901, т. 21, с. 95–146.
13
В.Н. Каразин, Сочинения письма и бумаги В.Н. Каразина, собр. и ред. Д.И. Багалеем,
Х. 1910, 927 с.; Д.И. Багалей, Заметки и материалы по истории Харьковского университета. Новые данные для биографии В.Н. Каразина, Х. 1905, 84 с.; Д.И. Багалей,
Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул, Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905), Х. 1906, 329 с.; Д.И. Багалей, Научная критика, памфлет или пасквиль? (По поводу брошюры г. И-ва “В.Н. Каразин, мнимый
основатель Харьковского университета”), Х. 1905; Д.И. Багалей, Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам), т. 1 (1802–1815 гг.), Х. 1893–1898,
1204 с.; Д.И. Багалей, Просветительская деятельность В.Н. Каразина, Очерки из русской истории, Х. 1911, т. 1, с. 81–112.
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Н. Тихий, В.Н. Каразин (Его жизнь и общественная деятельность), Киевская старина
5, 6, 7/8 (1905); Н. Тихий, В.Н. Каразин (Его жизнь и общественная деятельность). Оттиск из журнала “Киевская Старина”, К. 1905, 302 с.
15
Я. Абрамов, Василий Каразин: (основатель Харьковского университета): Его жизнь и
общественная деятельность: биогр. очерк, Санкт-Петербург 1891, 96 с.
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РС, 1870, т. 2, с. 313.
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нарис про діяльність В. Каразіна при заснуванні та роботі Харківського університету, деякі штрихи до портрета містяться в епістоляріях третіх осіб. В
РС надруковано також вірш, написаний В. Каразіним. Деякі із досліджуваних публікацій були надруковані вперше у РС (наприклад, стаття “Польский
вопрос в 1839 г.”, Первое писание Василия Назаровича Каразина к императору Александру І, 22-го марта 1801 г. та ін.), інші – раніше вже виходили
в інших виданнях (наприклад, лист до князя Чарторийського вперше був
опублікований у “Русской” газеті М. Погодіна в 1868 р., а записка про метеорологію вперше побачила світ у Харкові в 1812 р. окремою брошурою)17.
Нажаль, у межах статті ми не можемо дати детальний аналіз усіх
досліджуваних матеріалів, тож зупинимося на найбільш яскравих.
Першою публікацією В. Каразіна в “Русской старине” була стаття,
в якій викладається ставлення автора до польського питання. У редакторській примітці мовиться, що вона була написана французькою мовою й
адресувалася одній впливовій особі. Сам автор планував, що стаття буде
надрукована в “Journal de S.-Petersbourg” або “Journal des Debots”. Проте
вона вперше вийшла у світ у РС у перекладі Ф.В. Каразіна18. З перших
абзаців стає зрозумілим, що В. Каразін мав великоросійські погляди на
польське національне питання, відмовляючи полякам у праві на свою державність, і називаючи їх “bydlo” та “бушуючими дармоїдами”19. Проте,
варто відзначити, що така точка зору була тоді досить поширеною. З іншого боку, В. Каразін переймався становищем сербів у складі Османської
імперії. У РС вміщений його лист і записка до князя А. Чарторийського,
в яких розкрите бачення В. Каразіним можливого сербського устрою20.
Його занепокоєння цим питанням мало й особисте підґрунтя, оскільки
дід Василя Назаровича за походженням був сербом із роду Караджичів.
Оскільки нам ім’я В. Каразіна відоме передусім у зв’язку з Харківським університетом, звернемося до низки публікацій, що стосуються
цього питання та наукової діяльності Василя Назаровича у цілому. Серед
них варто виділити біографічний нарис, написаний одним із вихованців
університету 1820-х років21. Ця досить велика за обсягами публікація була
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надрукована у кількох номерах журналу за 1875 р. У вказаному начерку,
написаному на основі того, що автор “чув про цей предмет як від самого
В.Н. Каразіна, так і від інших харківських старожилів”22, описується історія створення Харківського університету та роль у цьому В. Каразіна.
Автор наголошує, що цей університет був першим, який створено на громадські кошти. Того ж, 1875, року в РС була надрукована пояснювальна
записка до “Предначертания о Харьковском университете”. У ній В. Каразін виклав своє бачення університетського устрою, відмінне від загальноприйнятого у той час. Так, він уявляв собі університет як об’єднання
спеціальних вищих училищ: “Об’єднання училищ в одне ціле буде
сприяти їхній успішності і полегшенню їхньої внутрішньої адміністрації… саме тому я проектував Харківський університет не в 3 факультети,
як Московський, а в 8 різних,… чи скоріше особливих училищ, додавши
до них ще 3…”23 Далі у цьому ж номері надрукований лист ректора
Дерптського університету професора Паррота, в якому він високо оцінив
проект Харківського університету, який склав В. Каразін24.
У журналі також надруковано кілька коротких заміток з нагоди 100річного ювілею В. Каразіна, в яких високо оцінюється роль і внесок останнього у заснування університету в Харкові та оголошується передплата на
встановлення йому пам’ятника в цьому місті25. Низка матеріалів щодо історії Харківського університету, які були надруковані в РС, використані Д. Багалієм при написанні його фундаментального дослідження “Опыт истории
Харьковского университета (по неизданным материалам). В 2-х томах”.
Крім вказаних матеріалів у РС вийшла низка публікацій, які стосувалися діяльності В. Каразіна на ниві поширення освіти, його наукової
та просвітницької діяльності. Серед них можемо виділити лист В. Каразіна до лейб-медика Й. Ремана26, датований 1810 р., в якому автор викладає свої погляди на важливість поширення освіти в Росії, пропонує деякі
доцільні, на його думку, перетворення в системі освіти для покращення її
якості та зменшення фінансових витрат. В одному із перших номерів РС у
__________________________________________________________________

Василий Назарович Каразин, т. 12, с. 329–330.
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1871 р. М. Семевський надрукував роздуми В. Каразіна, з якими він виступав перед членами Товариства любителів словесності у Санкт-Петербурзі 1 березня 1820 р.27 У своїй промові діяч наголошував на потребі
поширення ідей просвітництва в Російській імперії з допомогою виховних
і навчальних закладів, а також наукових товариств і періодичних видань.
Заслуговують на увагу дослідників і наукові погляди В. Каразіна.
Кілька із них вийшли у світ у досліджуваному нами журналі РС. Однією
із них є його записка про метеорологію, зачитана на засіданні Московського імператорського товариства натуралістів у березні 1810 р.28 У ній
автор підкреслює важливість такої науки, як метеорологія, для потреб народного господарства і наполягає на необхідності перетворення її на
точну науку. Для цього В. Каразін пропонує деякі свої міркування.
1873 року з нагоди 100-літнього ювілею з дня народження В. Каразіна в РС опубліковано кілька матеріалів з його біографії. Серед них
праця “Про можливість застосувати електричну силу верхніх шарів атмосфери для потреб людини”2. У ній автор припускає, що вивчення електричних явищ, які спостерігаються в атмосфері, допоможе перетворити
метеорологію на точну науку (на що він дуже сподівався), а також сприятиме розвитку хімії, фізики, землеробства та народного господарства й
покращення побуту населення. В. Каразін навіть пропонував створити
спеціальний державний метеорологічний комітет.
Суспільно-політичні погляди В. Каразіна також можна знайти в
низці опублікованих у РС історичних матеріалів – у листах до державних
і громадських діячів, статтях, замітках, біографічних розвідках тощо.
Зрозуміло, що матеріали, опубліковані в “Русской старине”, не розкривають повною мірою світогляду, політичних та наукових поглядів,
особистісних якостей В. Каразіна. Вони дають лише деякі штрихи до змалювання його портрету. Однак, ми можемо впевнено стверджувати, що
історичний журнал другої половини ХІХ ст. “Русская старина” і до сьогодні є невичерпним джерелом історичних документів і різноманітних
матеріалів, досліджень, нарисів, розвідок тощо з багатьох історичних питань, у т. ч. історичної біографістики.
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27
Об ученых обществах и периодических сочинениях в России. Рассуждение, читанное
В.Н. Каразиным в собрании СПб. Общества любителей словесности, 1820 г., РС, 1871,
т. 3, с. 330–335.
28
Записка В.Н. Каразина о метеорологии, читанная им в императорском московском обществе естествоиспытателей 15-го марта 1810 г., РС, 1871, т. 3, с. 719–722.
29
О возможности приложить электрическую силу верхних слоев атмосферы к потребностям человека. Записка В.Н. Каразина 1818 г., с отзывами о ней Академии наук и Ученого комитета при мин-ве народн. просвещ. В 1819 г., сообщ. Ф.В. Каразин, РС, 1873,
т. 7, с. 228–235.

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА СЛОВ’ЯН

Валентина Піскун
УЧАСТЬ УРЯДУ УНР В ЕМІГРАЦІЇ У ПРОМЕТЕЇВСЬКОМУ РУСІ:
ПОЛІТИЧНИЙ, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИМІРИ
Однією із важливих сторінок боротьби за незалежність поневолених
Росією (СРСР) народів був Прометеїзм – політичний, культурний та інтелектуальний рух, що розгорнувся в Європі в 20-х – 30-х роках ХХ століття.
Актуалізація прометеївського руху в сучасних умовах − це не лише повернення до подій минулого, а й пошук сучасних моделей співжиття людності на євразійському просторі та й у світі загалом.
Історичні витоки прометеївського руху взаємопов’язані з боротьбою народів і їхніх національних лідерів за незалежність, цілеспрямованим вибором розвитку країни. Провідними засадами прометеїзму є
сповідування свободи думки, свободи народам і людині. В історіографії
розрізняють два поняття: прометеїзм як ідея (думка) і як рух поневолених
Росією народів. Історики безпосереднє авторство концепції приписують
Ю. Пілсудському, який у 1904 році в меморіалі до японського уряду політичною метою поляків ставив слова, що їх можна вважати за початок
дефініції прометеїзму − розбиття Росії на складові частини і усамостійнення територій, які входять до складу імперії1. Прометеївський рух спрямований спочатку проти імперської Росії, а потім – СРСР. Один із
провідних українських діячів прометеївського руху Роман Смаль-Стоцький у 1947 році наголошував, що це був загальний фронт народів поневолених радянською Росією2. Його головною метою було – здобуття
незалежності для своїх країн. Прометеїзм, як рух поневолених народів,
розвивався у 1920-х–1930-х роках під егідою відновленої Польщі та за її
фінансової підтримки. Маршал Ю. Пілсудський, очільник Польської держави в 1918–1922 і 1926–1935 рр., добре розумів, що головною небезпекою для її існування є Росія незалежно від режиму, який у ній править, а,
отже, вирішення безпеки своєї держави залежало від розв’язання геополітичних проблем як на території, що охоплює простір від Балтійського
до Чорного моря, так і на Кавказі. Підтримуючи уряди держав, що були
створені в межах колишньої Російської імперії і опинилися в еміграції,
__________________________________________________________________

Wstȩp, II Rzeczpospolita wobec Ruchu Prometejskiego, tom 4, Warszawa 2013, s. 15.
R. Smal-Stocky, The Struggle of the Subjugated Nations in the Soviet Union for Freedom.
Sketch of the History of the Promethean Movement, The Ukrainian Quarterly, vol. ІІІ, nr. 4
(1947) s. 329.
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Ю. Пілсудський дбав, передовсім, про національні інтереси власного народу. Варто наголосити, що підтримуваний поляками прометеївський рух
став не лише прикладом консолідації народів і національних лідерів у
відстоюванні незалежності своїх країн, а в той же час конкурував на
ідейно-політичному полі з ідеологіями більшовицького інтернаціоналізму, євразійства, панєвропеїзму та фашизму. Лозунгом руху стало гасло
“За нашу і вашу свободу!”. Американський історик Т. Снайдер вважає,
що “прометеїзм був великою ідеєю, яку конфедерати Пілсудського протиставили ідеї комунізму. Проте, це була ідея, що потребувала практичного
втілення в життя”3. Тобто, практичне вирішення національно-державної
перебудови СРСР і кардинальна зміна політики в національному питанні
залежало, в тому числі, і від внутрішніх факторів, на які прометеїсти мали
незначний вплив. Один із провідних прометеївських публіцистів В. Бончковський, роздумуючи над сутністю польського прометеївського руху,
справедливо підкреслював, що польський прометеїзм, як політична доктрина, міцно взаємопов’язаний з розпадом Росії як явищем. Разом з тим,
він продукт військово-оборонних потреб Польщі, породжених військовою ситуацією того часу4. Нині інтерес до цього руху зростає пропорційно претензіям Росії до своїх сусідів − держав, що постали після
розпаду СРСР і, зокрема, до України: анексія Криму, вторгнення на Донбас. А звідси, й необхідність пізнання використовуваного в цьому протистоянні “інструментарію”. Прометеївський рух від самих початків
свого існування базувався на головних засадах: праві націй на самовизначення; невизнання захоплення більшовиками їхніх держав та організація опору, як всередині країн, так і ззовні. А, оскільки, образ Прометея
став символом нескореності в різних культурах, у тому числі й в українській, то його й використали в назві руху.
Загалом відзначаємо три хвилі акцентованого інтересу істориків у висвітленні цієї теми5. Авторами перших праць були самі діячі прометеївського
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T. Snyder, Sketches from a Secret War: A Polish Artist’s Mission to Liberate Soviet Ukraine,
Yale University Press, 2005, p. 43.
4
W. Bączkowski, Czy prometeizm jest fikcją i fantazją? [Електронний ресурс], режим доступу:
http://www.omp.org.pl/stareomp/index7da6.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=8.
5
Варто зазначити, що, розглядаючи історіографію прометеївського руху, доцільно при її аналізі застосувати національний принцип. Оскільки, осмислення подій і участи в них тих чи
інших національних урядів в еміграції мало не лише узагальнені підходи до питання відстоювання незалежності й використання різних засобів для цього, опираючись на союзника – Польщу, і, використовуючи ресурси, надані нею, а й спиралося на власні ідейні та
матеріальні ресурси, що їх спрямовували самі емігранти для справи боротьби за відновлення
держави. Так, наприклад, Уряд УНР в еміграції ухвалив закон про національний податок на
3
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руху, які уже в 1930-х – 1940-х роках розпочали наукове осмислення своєї
діяльності6. В них висвітлені поточні події, причини протистояння між
СРСР і представниками поневолених Москвою народів. В українській історіографії прометеївського руху саме О. Шульгин і Р. Смаль-Стоцький
були першопрохідцями у висвітленні цієї теми. В польській історіографії
авторами перших праць також були учасники прометеївського руху: публіцист В. Бончковський, політик і публіцист Л. Василевський, публіцист і
державний діяч В. Пельц7; державний діяч Е. Харашкєвіч8 та ін.
Другий період у висвітленні теми 1970-і – 1980-і рр. характеризується загальним інтересом до опублікованої С. Мікуличем монографії
“Прометеїзм в політиці ІІ Речі Посполитої Польської”9. Третій період у
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українську еміграцію (одна з використовуваних форм – самооподаткування). І хоча це були
незначні добровільні пожертви, але вони мали практично дієвий вплив на здійснення таких
вагомих проектів, як, наприклад, створення Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі
(Див., наприклад: ГАРФ, ф. 7437, оп.1. Комитет по чествованию памяти Петлюры С. В.
г. Париж (Белоэмигрантская организация.). − Д. 4. Сообщения белоэмигрантских организаций о сборе пожертвований для чествования памяти белоэмигранта Петлюры. На украинском языке, 1926 г., 13 л. У цій справі зберігаються Комунікат Комітету для вшанування
пам’яти Симона Петлюри у Франції (До вірних синів – патріотів українського народу в
Америці й Канаді), а також Комунікати про надходження коштів від окремих осіб та організацій), підтримка українського студентства, реалізація різних видавничих планів тощо.
6
Із-поміж українських авторів одним із перших розпочав копітку роботу з оприлюднення
джерел і осмислення боротьби українців за незалежність та спільної боротьби народів поневолених Росією був міністр закордонних справ УНР Олександр Шульгин. Див.: О. Шульгин, Без території: ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. Репринтне відтворення видання
1934 р., К. 1998, 340 с. А Роман Смаль-Стоцький − багаторічний голова клубу “Прометей”
у Варшаві; з 1936 р. – голова мовознавчого відділу Конгресу поневолених Москвою народів
розширив сферу інформативності про прометеївський рух англійською мовою. Див.: R. SmalStocky, The Struggle of the Subjugated Nations in the Soviet Union for Freedom, p. 324–344.
7
Владислав Пельц приєднався до прометеївського руху ще в студентські роки. З 1931 до
1934 р. працював на Далекому Сході, керівник культурно-освітнього відділу в Консульстві
Речі Посполитої в Харбіні, де зорганізував Клуб “Прометей”, був редактором часопису
“Daleki Wschod”, співпрацівником “Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” i “Wschodu”, що видавалися у Варшаві. З 1934 до 1940 р. аташе посольства Речі Посполитої в Парижі. Дослідники зазначають, що В. Пельц був одним із тих польських розвідників, хто активно
співпрацював із представниками української еміграції. Див.: W. Komar, Wladyslaw Antoni
Pelc: rys biografii prometejskiej, Nowy Prometeusz, Warszawa 2014, s. 76–78.
8
Із 1931 до початку Другої світової війни Е. Харашкєвіч, у званні майора, служив начальником Другого відділу 2-ї секції Генерального штабу. Другий відділ, названий так 1 квітня
1929 року, відповідав за планування, підготовку та проведення військових таємних операцій, тобто розвідки. Е. Харашкєвіч розгорнув широку співпрацю з прометеївським
рухом. Edmund Charaszkiewicz, Przebudowa wschodu Europy, Niepodległość, London 1995,
s. 125–167. Див. також: Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza, opracowanie,
wstęp i przypisy Andrzej Grzywacz, Marcin Kwiecień, Grzegorz Mazur (Biblioteka Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, tom 9), Kraków (Księgarnia Akademicka) 2000.
9
S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa (Książka i Wiedza) 1971.
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вивченні теми розпочався на межі 1990-х років. Слід зазначити, що в кожному із цих періодів ініціатива належала польським історикам. Важливою
особливістю в підходах різних національних історіографій до висвітлення
теми є її політико-ідеологічний і національний контенти. Особливо це
стосується сучасності. Так у працях російських авторів Л. Соцкова, В.
Билініна, А. Зданович, В. Коротаєва прометеївський рух розглядається
як ворожий до СРСР (що насправді відповідає дійсності – В.П.), а лідери
руху подані як зрадники, які перебувають на службі в іноземних розвідок10. У той же час, інші російські історики: С. Ісхаков, Т. Симонова намагаються ретельно вивчити й оприлюднити джерела, зрозуміти сутність
тогочасного протистояння11.
Польські, українські, грузинські, азербайджанські історики, оприлюднюючи джерела, намагаються висвітлити реальні історичні умови, в
яких розгортався прометеївський рух. Вони відштовхуються від головного постулату − визнання права народів на самовизначення й створення
незалежних держав, а радянська Росія визнається як агресор і узурпатор
влади, на територіях упокорених народів, а звідси й необхідність боротьби за відновлення державної незалежності12.
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Л.Ф. Соцков, Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера: из секретных досье
разведок, Москва 2003, 336 с.; Секреты польской политики. 1935–1945. Сб. док., составитель Л.Ф. Соцков, Москва 2009, 382 с.; В.К. Былинин, А.А. Зданович, В.И. Коротаев,
Организация “Прометей” и прометейское движение в планах польской разведки по розвалу России/СССР, Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб, т. 3,
Москва 2007, с. 318–414.
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С. Исхаков, К вопросу об актуальности и задачах прометееведения, Nowy Prometeusz
2 (2012) 121–122; Т.М. Симонова, “Прометеизм” во внешней политике Польши. 1919–
1924, Новая и новейшая история 4 (2002) [Електронний ресурс], режим доступу: http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NEWHIST/POLAND.HTM.
12
Тематика прометеїзму перебуває в полі дослідницьких інтересів таких польських істориків: В. Бартошевіча, Я.Я. Брузького, М. Корната, П. Лібери, Я. Маліцького та ін. Так В. Бартошевіч акцентує увагу на участі польського дипломата Романа Кноля (у 1924–1931 рр.
посла в Тегерані, Римі, Константинополі) в прометеївському русі. Див.: W. Bartoszewicz,
Udzial Romana Knolla w akcji prometejskiej w okrecie ankarskim 1924–1925, Nowy Prometeusz
2 (2012) 227–242; W. Bartoszewicz, Misja Romana Knolla w Ankarze 1924–1925 rr., Studia z
dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 36 (2001) 122–123.
Ян Яцек Брузький є одним із найретельніших польських дослідників, що вивчає петлюрівців як представників української політичної еміграції в Польщі в першій половині
1920-х років. Див.: J.J. Bruski, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodzstwie (1919−1924), Kraków (ARCANA) 2000, 600 s.
Марек Корнат досліджує процеси зближення відроджених народів на початку 1920-х
років та діяльність Східного інституту у Варшаві. Див.: M. Kornat, W kręgu ruchu prometejskiego. Związek zbliżńenia narodów odrodzonych (1921–1923) i Instytut Wschodni w Warszawie
(1925–1939), Politeja. Pismo wydziału studjów międzynarodowych i politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004, n 2, s. 349−391; M. Kornat, U żrodel idei prometejskiej. Związek
Zbliżńenia Narodów Odrodzonych (1921–1923), Nowy Prometeusz 2 (2012) 161–184.
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Унаслідок військового захоплення більшовиками території України
в листопаді 1920 року армія, уряд УНР на чолі з Головним отаманом Симоном Петлюрою опинилися у військових таборах на території Польщі.
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Павел Лібера здійснив значну археографічну роботу з видання джерел з історії прометеївського руху та оприлюднив низку статей з історії участі вірмен у прометеївському русі,
аналізу стипендіальних програм Східного інституту у Варшаві та підготовки ним кадрів.
Див.: P. Libera, Program stypendialny Instytutu Wschodniego – prόba przygotowania nowych kadr
dla ruchu prometejskiego, Nowy Prometeusz 6 (2014) 85–100; P. Libera, Ormianie i ruch prometejski w pierwszej polowie XX w. Zarys problematyki, Nowy Prometeusz 2 (2012) 295–313.
За ініціативи професора Яна Маліцького з 2011 року видається часопис “Nowy Prometeusz”. – Warszawa: Dom Kaukaski w Polsce; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego та проводиться щорічна наукова конференція, присвячена прометеївському рухові.
Серед українських істориків найвагоміший внесок у вивчення загальнотеоретичних
аспектів прометеївського руху, ролі в ньому окремих діячів; взаємин українців і кримськотатарського народу зробив Володимир Комар, який оприлюднив праці українською,
російською і польською мовами. Див.: В. Комар, Беларусь в польской политике прометеизма в 20-х гг. ХХ в., Исторический журнал “Российские и славянские исследования” –
история южных и западных славян. История России, Беларуси и Украины, Вып. 3 (2008),
[Електронний ресурс], режим доступу: http://www.rsijournal.net/belarus-v-polskoj-politikeprometeizma-v-20-x-gg-xx-v/; В. Комар, Ідеї месіанства “Великої еміграції” в концепції
прометеїзму Польщі 20–30-х рр. ХХ ст., Схід (журнал) 6(113) (2011) 71–75; В. Комар,
Роль В. Бончковського в нормалізації польсько-українських відносин у Галичині 1935 р.,
Проблеми слов’янознавства 58 (Л. 2009) 90–97. В. Комар, Участь Романа Смаль-Стоцького в міжнародному прометеївському русі (1921–1939), Україна: культурна спадщина,
національна свідомість, державність 17 (2008) 212: В. Комар, Концепція прометеїзму в
політиці Польщі (1921–1939 рр.), Івано-Франківськ 2011, 360 с.; W. Komar, Stosunki polityczne Ukraińców i Tatarów krymskich w okresie międzywojennym, Nowy Prometeusz 2 (2012)
185–198; W. Komar, Wladyslaw Antoni Pelc: rys biografii prometejskiej, Nowy Prometeusz 6
(2014) 75–84 та ін. Окремі аспекти прометеївського руху досліджують: Т. Бурдега, С. Кость,
“Biuletyn Polsko-Ukrainski” (1932–1938) як відображення спроби українсько-польського
порозуміння, Вісник Львівського університету, вип. 35 (2011) 126–137; О. Яручик, Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення, Україна та
Польща: минуле, сьогодення, перспективи. Науковий часопис Інституту Польщі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс],
режим доступу: http://ukrpolnauka.wordpress.com/
Із-поміж грузинських дослідників значну роботу з оприлюднення джерел з участи
представників Кавказької Конфедерації в прометеївському русі та узагальнення політичної ситуації на Кавказі й боротьби народів за незалежність здійснив Георгій Мамулія.
Див.: Г. Мамулия, Борьба за свободу и независимость Кавказа (1921–1945), Тбилиси;
Париж 2012, 604 с.; Кавказская Конфедерация в официальных декларациях, тайной переписке и секретных документах движения “Прометей”: Сборник документов, сост.,
пред., пер., прим. Г.Г. Мамулия, Москва 2012, 240 с.; Г. Мамулия, “Прометей” до прометеизма. Неизвестные страницы из истории национально-освободительного движения
на Кавказе (1922), Nowy Prometeusz 2 (2012) 259–294.
Із азербайджанських істориків варто відзначити Назімана Ягублу, який вивчає біографію М.Е. Разулзаде, азербайджанську пресу прометеївського спрямування. Див., наприклад: N. Yaqublu, Роль Мамед Эмина Расулзаде в польско-азербайджанских связях и
в Прометейском движении, Nowy Prometeusz 6 (2014) 121–134.
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Зокрема, польський дослідник Я. Брузький наголошує, що складно вести
підрахунки біженців, проте, за різними даними кордон Речі Посполитої
перейшли близько 40–45 тис. вихідців із України. Основу тієї групи складали відділи Армії УНР, які, незважаючи на поразку, зберегли військову
дисципліну і внутрішню організацію13. Проте, після підписання поляками
з більшовицькою Росією Ризької угоди (березень 1921 р.) й визнання Польщею УСРР, ситуація з перебуванням Уряду й Армії УНР значно змінилася, а міжурядова Варшавська угода (квітень 1920 року) фактично
перестала бути дієвою. Продовження українсько-польських взаємин набуло інших форм, більше того − перейшло в стадію міжособистісних
зв’язків та не афішованих дій14.
С. Петлюра та його соратники продовжили боротьбу проти більшовиків як у середині країни, так і за її межами. Польський дослідник
Е. Вішка справедливо підкреслює, що “активна політична діяльність петлюрівців в еміграції дозволила зберегти безперервність Української державної влади, щоб у відповідний час передати символічні клейноди влади
відродженій незалежній Україні”15. (Як відомо, 24 серпня 1992 року останній президент ДЦ УНР в екзилі Микола Плав’юк передав символічні
клейноди Президенту України Леоніду Кравчуку16).
Ідеологія С. Петлюри та його соратників базувалася на таких засадах:
відродження незалежної української держави; російський імперіалізм є головним ворогом на шляху відродження української держави; територія України окупована Росією; Київ – єдиний центр української державності;
українська еміграція − невід’ємна складова українського народу; орієнтація
на Захід, на союз з європейськими державами. Про важливе значення українського питання в боротьбі за незалежність народів, які входили до складу
СРСР, наголошував один із лідерів прометеївського руху Мухамед-Гаяз Ісхакі
у праці “Историко-политический очерк Республики Идель Урала”: “Початком і кінцем у вирішенні національного питання в СРСР є українське питання, тобто виділення України в незалежну державу… Україна стане в
__________________________________________________________________

J.J. Bruski, Op. cit., s. 239.
Йдеться в тому числі й про організацію диверсійно-розвідувальної роботи в межах
УСРР та співпрацю з органами розвідки інших країн. Деякі її аспекти дослідив В. Сідак.
Див.: В.С. Сідак, Військова спецслужба державного Центру УНР в екзилі та її керівники
(1926–1938), Воєнна історія 14 (2002), [Електронний ресурс], режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org/1_02_9.htm.
15
Emilian Wiszka, Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruṅ (MADO) 2004, s. 657.
16
Детальніше див.: Складення повноважень Державного Центру УНР, Державний центр
Української Народньої Республіки в екзилі. Статті і матеріяли. Зредагували Любомир
Р. Винар і Наталія Пазуняк, Філядельфія; К.; Вашінгтон 1993, c. 197−199.
13

14
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майбутній боротьбі між великоросами і національностями, які борються за
незалежність, тим центром, де буде остаточна битва національностей.
Тому перемога України над великоросами є перемогою усіх національностей, а її поразка буде і їхньою поразкою”17.
Українська політична еміграція стала фактором міжнародної політики не лише через трикутник РФСРР (УСРР) – Польща – УНР, але й
через її взаємозв’язки з іншими поневоленими народами, чиї території
були окуповані Росією на початку 1920-х років: Азейбарджану, Грузії,
Північного Кавказу, Туркменістану, Ідель-Уралу та ін. За оцінкою самих
же більшовиків, найнебезпечнішими з усіх емігрантських політичних таборів були прихильники УНР. Вони продовжували боротьбу політичну,
військову, диверсійну, зберігаючись інституціонально й позиціонуючись
на міжнародній арені як Уряд УНР на чужині.
В історії діяльності уряду УНР на чужині в міжвоєнний час відзначаємо два періоди, коли значно різнилася стратегія й тактика боротьби з
більшовиками і пошук союзників18. Проте, незмінними залишалися орієнтації на підтримання стосунків з Польщею та сподівання на підтримку
її лідерів (передовсім Ю. Пілсудського). Використовувалися різні способи
залагодження стосунків: підписання Варшавської угоди, військовий союз,
включення до складу уряду УНР поляків Станіслава Стемповського19 та
Генрика Юзевського20, участь у прометеївському русі. Симона Петлюру
__________________________________________________________________

Мухамед-Гаяз Исхаки: из политической биографии писателя. Историко-политический
очерк Республики Идель Урала, публикация С.М. Исхакова, Вопросы истории 9 (2004) 18–19.
18
Див.: В. Піскун, Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): Монографія, К. 2006, с. 137–148.
19
Станіслав Стемповський – у квітні 1920 був включений до складу Уряду УНР (міністр
охорони здоров’я, з березня 1921 до січня 1924 – міністр без теки). Див.: A. Chojnowski,
Stanislaw Stempowski on his Participation in the Government, Harvard Ukrainian Studies, vol.
XIV, n 1/2 (1990) 144−150. Симон Петлюра надавав великого значення співпраці зі Станіславом Стемповським. У листі до міністра закордонних справ Андрія Ніковського 17/V.
1921 р. він писав: “Справа з заміною міністра Стемповського мені не подобається! Стемповський мусить залишатися для праці, наче терпить, а практично відновлюється справа
польсько-української концепції, яким із чинних і активних представників є Стемповський.
Отже, Ви повинні утримуватись од такого необачного кроку.
Коли в цій справі розходиться о грошові моменти зв’язані з виконанням доручень,
покладених на Стемповського, то це наша справа. Ви повинні були й зараніш поговорити
і дбати про те, щоб на цьому ґрунті од діла не відходили бажані і корисні діячі. Гадаю
п. Міністре, що Вам пощастить умовити п. Стемповського праці не кидати, а скоріше
їхати до Парижу”: Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі. Листи Симона Петлюри
до Андрія Ніковського. Оригінали. 1921 р. 16 березня – 28 грудня. Рукописи.
20
Генрик Юзевський, народився в Києві, освіту здобув в університеті Святого Володимира. Обіймав посади міністра внутрішніх справ Польщі (1929−1930); волинського
воєводи (1928–1929, 1930–1938), де під час своєї каденції співпрацював із українцями,
17
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закономірно вважають одним із ініціаторів прометеївського руху. Слід зазначити, що міжвоєнний період загалом характеризувався потужним розгортанням діяльності розвідок різних країн, пошуку ймовірних союзників
у боротьбі за незалежність країн, що не змогли захиститися в ході боротьби з більшовиками в Росії, розгортанням дискусій про форми устрою
та засади міжнародного порядку.
Саме в цей період більшовики розгорнули потужну антиукраїнську диверсійну й розвідувальну роботу як у середині країни, так і в країнах перебування політичних емігрантів. Центрами боротьби з українською політичною
еміграцією стали посольства УСРР та їх співробітники (О. Шумський у Польщі, Ю. Коцюбинський в Австрії, а потім у Польщі, В. Аусем у Німеччині,
М. Калюжний у ЧСР, Х. Раковський у Франції). При Виконкомі Комінтерну створювалосяУкраїнське бюро для підтримки зв’язків з українськими антикомуністичними групами за кордоном. Про наступ по
дипломатичній лінії свідчить і “Лист заступника наркома закордонних справ
УСРР В. Яковлєва члену Колегії НКЗС С. Канарському” із обговоренням
стратегії “дипломатичного наступу” на Польщу 25 вересня 1922 р.: “…наша
вимога до поляків ліквідація петлюрівщини в період виборів буде корисною у двох напрямках: як певний галас, який дасть козир у руки ендеків
(вони посміялися лише над наївністю думки Шумського, що наша вимога
ліквідувати петлюрівщину може поєднати Бельведер і ендецію перед виборами до Сейму); з іншого боку – ця вимога повністю підтримана Російським урядом і виявилася у всій тактичній лінії РСФРР до Польщі”21.
Польща ж опинилася в своєрідних лещатах між Німеччиною і СРСР,
і підпорядковувала свою зовнішню політику безпеці держави. Зрештою,
після визнання СРСР і підписання дипломатичних угод у 1923 р. поляки
змушені були реагувати на перебування на їхній території Уряду УНР,
який вони таємно продовжували толерувати. Союзники українців у боротьбі з більшовиками, поляки віддали пріоритет інтересам власного народу, а країни переможці в першій світовій війні не зважили на інтереси
українців. С. Петлюра так оцінював тогочасну польську політику: “Сьогодні… політика польського уряду – дурна і недалекозора; люде хочуть
бути москвофілами і думають таким чином унормувати стосунки Польщі
__________________________________________________________________

прихильник українсько-польського порозуміння, в тих межах, які дозволяли зберігати польський національний інтерес. Див.: Володимир Данилюк, Забутий воєвода, Волинська
газета, [Електронний ресурс], режим доступу: http://volga.lutsk.ua/view/487/2/.
21
Україна – Польща 1920–1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою
Річчю Посполитою: Документи і матеріали, упорядкування, коментарі, вступна стаття:
Е.С. Рубльова, О.С. Рубльов, К. 2012, c. 150−151.
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з Росією. Знаючи, чим дихає на Польщу Росія (як комуністична, так і всяка
інша), неможно инакше оцінити таку позицію, як поверичним блудом”22.
Лідерам УНР стало зрозуміло, що відновити владу в своїй країні
шляхом військового вторгнення, чи опираючись на нестійких союзників
неможливо. Хоча як не було складно в таких умовах продовжувати боротьбу, С. Петлюра був безкомпромісним у своїх ідейно-ідеологічних наполяганнях щодо існування УНР. В листі до А. Лівицького в 1925 р. він
писав: “Як бачите, я не дуже оптимістично оцінюю сучасну нашу дійсність з боку її сприяння для завдань боротьби за державність. Але яка б
вона не була примарна, повинна залишатися деяка группа людей, щоб за
різних обставин висловлювала національну непримиренність, втілюючи
в своїх закликах і своїй діяльності ідеал державної незалежності української нації”23. У період загальної розгубленості, критики з боку соратників і опонентів С. Петлюра пише одну із найважливіших програмових робіт
“Сучасна українська еміграція та її завдання” (1923 рік), продовжує консультації з польськими політичними діячами, з представниками політичних
еліт: Азербайджану, Кавказу, Грузії, Туркменістану і, навіть, промонархічної Росії. Одним із напрямків політики уряду стає участь у прометеївському
русі, що активно розгорнувся в другій половині 1920-х років.
Очільник Польської держави маршал Ю. Пілсудський добре розумів, що головною небезпекою для його країни є Росія, а, отже, союз із націями, які опинилися під владою Москви, буде сприяти у вирішенні
геополітичних інтересів власної держави. І хоча політика прометеїзму ніколи не була основою у вирішенні міжнародної політики Польщі під керівництвом Ю. Пілсудського (1918–1922, 1926–1935 рр.), проте, вона
відігравала значну роль у взаєминах із поневоленими Росією народами
та їхніми лідерами, які опинилися в еміграції. Розвиток прометеївського
руху ознаменувався створенням Комітету незалежності Кавказу, часопису
“Прометей” та Клубів “Прометей” у Варшаві та Парижі. Перший номер часопису “Прометей” (Prométhée – organe de dé fence nationale des Peupls du
Caucase, de l’Ukraine et Turkestan) як орган захисту інтересів Кавказу, України і Туркестану вийшов 15 листопада 1926 р.24. Українську частину спочатку редагував Левко Чикаленко, а з 1928 до 1931 року Микола Шульгин,
__________________________________________________________________

ЦДАВОВУ України, ф. 3809, оп. 2, спр. 2, арк. 10.
А. Яковлів, Симон Петлюра в українській еміграції, Тризуб, ч. 20–21 (126–127) (1928) 13.
24
Публикації в журналі, а також редакційну політику охарактеризував Георгій Мамуліа в
статті Краткий очерк журнала “Прометей”, Историко-культурологический журнал “Prometheus”, № 8, [Електронний ресурс], режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/46082075/PROMETHEUS-8-1.
22
23
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радник Місії УНР в Парижі, керівник Бюро Опіки над українськими мігрантами25. Після зміни редакції у 1938−1939 рр. журнал редагував Олександр Шульгин26. А. Жуковский вважав, що соліднішим міжнародним
виданням був журнал “La Revue de Prométhée”, присвячений національним
проблемам європейського Сходу, Центральної та Північної Азії. Виходив
два рази на місяць. Загалом вийшло 7 номерів, загальною кількістю 950 сторінок, що є своєрідною енциклопедією політичних і економічних питань,
пов’язаних з СРСР. Співробітниками журналу були кращі французькі спеціалісти сходу Європи, кращі спеціалісти українці, азербайджанці, кавказці,
грузини, туркестанці та ін.27 Паралельно з прометеївським рухом у Польщі
створювалися спеціальні структури, до функцій яких входило співробітництво по лінії спецслужб з національними організаціями неросійських народів,
які входили до прометеївського руху. У 1926 р. відділення U другого відділу
Генерального штабу Польської армії було реорганізовано в експозитуру 2,
керівником якої призначили майора Едмунда Харашкєвіча, секція “Схід”
якої займалася виключно прометеївським рухом28.
Центрами, в межах яких реалізовувалася більшість проектів прометеївського руху за участі українців, стали: Варшава, Париж, Прага, Женева, Стамбул і Харбін. Найактивнішими учасниками прометеївського руху
були колишні високопосадовці УНР: Голова Директорії Симон Петлюра,
Голова уряду Андрій Лівицький, міністри: Олександр Шульгин, Вячеслав
Прокопович, Іларіон Косенко, Олександр Лотоцький, Іван ТокаржевськийКарашевич, Андрій Яковлів; дипломати: буковинці Роман і Степан СмальСтоцькі, Микола Шульгин, Максим Славінський, Дмитро Геродот, Кость
Мацієвич, військовики: Всеволод Змієнко, Олександр Удовиченко, Павло
Шандрук, Володимир Сальський, Марко Безручко, Левко Чикаленко, економіст Валентин Садовський, журналісти: Ганна Келлер-Чикаленко, Микола Лівицький, Ростислав Шульгин, Михайло Єреміїв та інші.
У Варшаві діяв Клуб “Прометей”, беззмінним головою якого у 1928–
1939 роках був Р. Смаль-Стоцький, професор Варшавського університету
__________________________________________________________________

Див.: Микола Шульгин (Некролог), Тризуб, ч. 2–3 (1932) 13–14.
Підтримую думку Г. Мамулія про те, що призначення редактором О. Шульгина було
викликано актуалізацією українського питання в європейській політиці. Див.: Георгий
Мамулия, Краткий очерк журнала “Прометей”.
27
А. Жуковський, Політична і громадська діяльність Олександра Шульгина, Збірник на
пошану Олександра Шульгина (1889–1960). Праці історично-філософічної секції. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, за ред. Володимира Янева, т. CLXXXVI,
Париж; Мюнхен 1969, с. 34.
28
Після Другої світової війни документи цієї секції потрапили до СРСР і тепер перебувають у Російському Державному Військовому Архіві (РГВА), фонди 308к та 461к.
25

26
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і активний діяч прометеївського руху. В. Комар зазначає, що Р. СмальСтоцький отримував весь час польську субсидію у розмірі 150 злотих і
через це з матеріальної точки зору мав краще становище, ніж інші емігранти29. У Варшаві також діяла Ліга “Прометей”, яка об’єднувала поневолені Москвою народи, діяв Український науковий інститут (заснований у
1930 р., очолював О. Лотоцький), Польсько-українське товариство (засноване поляками в 1933 р., очолював С. Стемповський), Східний інститут.
Протиборство між Москвою і політичними емігрантами розгорнулося по декількох напрямках. Зі сторони СРСР: 1) купівля друкованих
видань, що видавалися в Західній Україні і країнах, де перебували українські емігранти, видання більшовицької преси різними прорадянськими
організаціями (наприклад, у 1926 році розпочалося в Парижі видання газети “Українські вісти”, редактор І. Борщак30); 2) грошові субсидії політичним діячам і журналістам за замовні публікації; 3) формування
відповідної суспільної думки; 4) фінансування комуністичних партій і
комсомольських організацій, спрямування їхньої діяльності; 5) розгортання агентурної роботи в різних країнах, вербування кадрів з середовища українських організацій за кордоном тощо.
Для Уряду УНР в екзилі у протиборстві з Москвою інформаційна
політика стала однією з важливих складових. С. Петлюра наголошував:
“Уся наша еміграція в міру своїх сил повинна знайти шлях до європейського друкованого слова і використовувати трибуни для його пропаганди, обґрунтування і всебічного вияснення важливості української
проблеми, не лише як проблеми, що стосується нашого народу, а як питання затримання з позитивним вирішенням якого, буде гальмувати
справу встановлення політичної рівновги в Європі”31. Урядом УНР в екзилі було започатковано видання друкованого органу часопису “Тризуб”,
що виходив із 1925 до 1940 року як щотижневик. Його випуск налагодився з переїздом Симона Петлюри до Франції. Один із активних пропагандистів УНР Михайло Єреміїв (колишній секретар Центральної Ради)
писав: “Петлюра доручив мені координувати українську пропаганду за
__________________________________________________________________

В. Комар, Участь Романа Смаль-Стоцького в міжнародному прометеївському русі (1921–
1939), 212 с.
30Газета “Українські вісти” видавалася у 1926–1929 роках. Про причетність цього видання до прорадянської діяльності та задіяність під час процесу над вбивцею С. Петлюри
зазначається у “Досьє” французької поліції. Див.: Archives de la préfecture de Paris (Paris,
France), сarton, 77 W1136, Borchtchak Elie, № 99851.
31
С. Петлюра, Сучасна українська еміграція та її завдання. Симон Петлюра. Статті,
К. 1993, c. 251.
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кордоном, я відійшов від внутрішньої політики і присвятив себе виключно інформації іноземців”32. Про завдання, що ставилися перед “Тризубом” С. Петлюра писав: “Розпочинаючи наше видання, ми свідомо
виступаємо під знаком Тризуба, як символу Української Державности…
В українську державність ми віруємо, українську державність ми ісповідуємо, − в її неминучості ми переконані”33.
Видання “Тризуба” було складною справою як з організаційного,
так і з фінансового боку, відчувався брак кваліфікованих кадрів. Унікальність видання полягає в тому, що за весь час його існування редакція дотримувалася чітко визначеної політичної позиції – відстоювання
незалежності України. Головним редактором його був Вячеслав Прокопович, незмінним адміністратором – Іларіон Косенко. Якщо перший номер
журналу розповсюджувався лише в Парижі, то через два роки “Тризубу”
вдалося створити повноцінну сітку своїх представників практично в усіх
країнах, де проживали українці: в Канаді – Вінніпег, у США – Нью-Йорк,
Румунії – Бухарест, у Польщі – Варшава, в ЧСР – Прага, Подєбради. Були
свої представники в окремих країнах. Активними кореспондентами “Тризубу” були: Валентин Садовський, Максим Славінський, Дмитро Геродот,
Кость Мацієвич, Олександр Олесь (частина з них друкувалася під псевдонімами, наприклад, І. Косенко – І. Заташанський, вочевидь від місця
народження − Зіньків на Полтавщині, де через місто протікає річка Ташань). Після арешту радянськими органами (Смерш) у Празі в травні
1945 року колишнього посла УНР в Чехословаччині Максима Славінського саме ця діяльність і неприйняття радянської влади стали змістом
звинувачувального вироку, в якому зазначалося: “Упродовж десяти років
співробітничав у петлюрівській газеті “Тризуб”, що видавалася в Парижі,
розміщуючи на її сторінках статті антирадянського змісту. В 1937 році
спеціально їздив до Парижу, де прочитав доповідь на тему “Національнодержавна проблема в СРСР”, в якій наклепницьки стверджував, що російський народ пригнічує всі інші народи, що в СРСР проводиться
нечуваний терор і тільки кровопролиттям можливо розв’язати національну проблему в СРСР…34 На лекції були присутні понад 200 осіб, а
сам текст розповсюджувався в різних країнах світу.
“Тризуб” став своєрідною трибуною для висвітлення діяльності української політичної еміграції, прометеївського руху, його лідерів, хроніки
__________________________________________________________________

32
М.Є. Єреміїв, Коновалець на тлі української визвольної боротьби, Євген Коновалець
та його доба, Видання фундації ім. Євгена Коновальця, Мюнхен 1974, c. 163.
33
С. Петлюра, Розпочинаючи видання.., [в:] Симон Петлюра. Статті, К. 1993, с. 309.
34
М. Славінський, Заховаю в серці Україну. Поезія. Публіцистика. Спогади, К. 2002, c. 408.
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подій у різних країнах35. Організаційні основи видання часопису проаналізувала українська дослідниця А. Тимошик-Сударикова36. Умови передплати на один місяць: у Франції – 12 франків, Чехословаччині – 20 крон,
Польщі – 4 злотих, Румунії – 120 леїв, Німеччині – 4 марки, США і Канаді –
1 долар. Уже в 1929 році у звя’зку зі стабілізацією валюти було знижено
ціну на місячну передплату37. Із листа В. Прокоповича до І. Косенка можемо зробити висновок про загальні витрати на журнал “12.ХII.1926.
Штутгарт. Посилаю чеки на “Тризуб” №…05 на суму 4830 фр.фр. і додатково на №…06 на сумму 3243 фр.фр. Будьте ласкаві, підтвердіть”38. Виплачувалися гонорари за публікації статей у журналі і працівникам редакції.
Значна інформаційна робота проводилася в Польщі. У 1927 р. за дорученням Уряду УНР до Варшави прибув Микола Ковалевський, міністр
в уряді Директорії, де розпочав роботу над створенням пресового центру.
Він налагодив зв’язки з українськими і польськими журналами: “Літературно-Науковим-Вістником”, з “Biuletenem Polsko-Ukrainskim”, двухмісячником “Sprawy narodowościove”, квартальником “Wshod”. М. Ковалевський
встановив ділові стосунки з англійським щоденником “Дейли Мейль”,
японським “Ници Ници”, італійським “Ля Стампа”, чеським “Народни
политика”, паризьким агенством “Фурньє” і щоденником “Пти Паризьєн”, берлінською агенцією “Ост экспресс”39. У 1929 р. у Варшаві М. Ковалевський створив Інформаційне бюро, яке видавало щоденні бюлетені
про події в СРСР. Майже 10 років він співрпрацював з польською приватною агенцією АТЕ (Агенція Телеграфічна Експрес). Як польські дослідники, так і українські відзначають той факт, що значну роль у
__________________________________________________________________

35
У “Тризубі” детально висвітлювалися події про створення прометеївського руху. Див.:
Тризуб, ч. 26–27 (1927) 1–2; M. Jan, “Прометей”, Тризуб, ч. 2 (1927) 21–23; створення
Україно-Кавказського Комітету Дружби і його співпраця з клубом “Прометей” у Варшаві
та філій в інших країнах. Див.: Тризуб, ч. 27–28 (1934) 13−14; про спільні протести проти
прийняття СРСР до Ліги Націй. Див: Тризуб, ч. 35 (1934) 6−7 та ін. Після смерті в 1934
році Голови делегації Азербайджану на Паризькій мирній конференції Алі Мардан бея
Топчибаши, в журналі були надруковані статті українських діячів В. Прокоповича, О. Шульгина, кн. Я. Токаржевського-Карашевича в пам’ять про нього. Див.: Тризуб, ч. 43 (1934)
3−9. Однією із популярних рубрик у журналі була “Хроніка подій”, де висвітлювалися
різні аспекти діяльності прометеївського руху, про діяльність Комітету “France-Orient”
див., наприклад: З Паризького життя, Тризуб, ч. 26−27 (1927) 28.
36
Паризький журнал “Тризуб”. 1925−1940 роки: формування та функціонування: [монографія], А.М. Тимошик-Сударикова; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України
ім. Василя Стефаника, К. 2013, 407 c.
37
До передплатників, Тризуб, ч. 50 (1929) с. 30.
38
Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі. Архів Іларіона Косенка. Лист Вячеслава
Прокоповича до Іларіона Косенка 12/ХІІ 1926 р.
39
М. Ковалевський, При джерелах боротьби.., c. 678–679.
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польсько-українському інформаційному співробітництві відігравала так
звана група “Польсько-українського бюлетеня” (“Biuletyn Polsko-Ukrainski”), заснованого у 1932 р. на чолі з В. Бончковським. Окрім того, велися
пошуки шляхів українсько-польського взаємопорозуміння40.
Значну інформаційну роботу проводила інформаційна агенція
“Офінор” (Офіс інтернаціональних інформацій), що її заснував Михайло
Єреміїв 23 листопада 1928 р. в Женеві. Сам він керував Паризьким відділенням. Агенція видавала щотижневі бюлетені французькою, італійською
та німецькою мовами. Кореспондентські пункти були в Ризі, Варшаві, Бухаресті, Гельсінки та Стамбулі. М. Єреміїв 24 листопада 1965 р. у листі до
Євгена Деславу писав: “Французьке і італійське видання були щоденними,
а два інших – щотижневими. Вона обслуговувала б. м. 500 європейських і
американських газет, друкувалася понад 20 мовами. … Французькою
мовою виходив трьома виданнями: паризьке щоденне, під керівництвом
Токаржевських, бельгійське в Брюкселі, і швейцарське в Женевеі виходили три рази на тиждень. Воно могло стати великою міжнародною агенцією, але уряд УНР не завжди був лояльним до видання”41. Агенція
“Офінор” проіснувала з 1928 до 1944 року. Французька поліція ретельно
відстежувала діяльність політичних емігрантів, збирала про них інформацію, так звані “Досьє”. Про Єреміїва констатується, що він є українським політичним діячем і засновником агенції “Офінор”. “В Парижі
Єреміїв розповсюджує свій бюлетень в журналі “Свобода” (La Liberte) і
отримує від пана Камій Аймара (Camille Aymard42), з яким підтримує
зв’язок, 300 франків щомісячно. В Женеві бюлетень розповсюджується
завдяки пану Євгену Бачинському. В Римі публікація забезпечується в
фашистській пресі журналістом Рандоном Белісаріо (Randone Belisario),
фашистом, про якого відомо, що він надавав кошти Єреміїву.
__________________________________________________________________

В.Л. Комар, Роль В. Бончковського в нормалізації польсько-українських відносин у Галичині 1935 р., с. 90–97; M. Kornat, W kręgu ruchu prometejskiego. Związek zbliżńenia narodów odrodzonych (1921–1923) i Instytut Wschodni w Warszawie (1925–1939), Politeja. Pismo
wydziału studjów międzynarodowych i politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 (Kraków
2004) 349−391; С. Стемпень, Поляки і українці в ІІ Речі Посполитій: спроба діалогу,
Польсько-українські студії. 1 Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість.
Матеріали міжнародної наукової конференції, Кам’янець-Подільський, 29–31 травня 1992 р.,
К. 1993, c. 213; Т. Бурдега, С. Кость, “Biuletyn Polsko-Ukrainski” (1932–1938) як відображення спроби українсько-польського порозуміння, Вісник Львівського університету,
вип. 35 (2011) 126–137.
41
І. Матяш, Дипломатична кар’єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва, Зовнішні
справи 2 (2014), [Електронний ресурс], Режим доступу: ignaffairs.com/ua/ekspertnadumka/view/article/diplomatichna-karjera-ta-emigraciine-buttja-mikhaila-jer-1/.
42
Camille Aymard (1881−1964), французький журналіст, редактор видання “La liberté”.
40
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Прибуток, що його отримував Єреміїв від продажу бюлетеня, − незначний. Відомо лише про трьох передплатників у Франції, які надсилали
йому 500 франків щомісячно, а також про 60 у Римі та Женеві, які не приносили якогось прибутку. Також говорять, що він мав постійні зв’язки з
Ґатті (Gatti) з журналу “Імперо” (Impero) …Він також є членом української секції комітету “Франція-Схід”, офіс якого знаходиться на вулиці
Лондре, 9 (rue de Londres). Окрім іншого, він також є виконувачем
обов’язків, асоціації “Коло українських знань”, яку заснував у Парижі 28
серпня 1930 р. з метою встановлення центру навчання та інформації для
всіх тих, хто цікавиться Україною”43. Французька поліція вважала, що антибільшовицька діяльність Єреміїва слугує лише прикриттям його таємних стосунків з італійським урядом.
Російські дослідники стверджують, що агенція фінансувалася поляками. На її створення Єреміїв отримав від Тадеуша Голувко 1000 доларів.
Перші шість месяців субвенції МЗС складали 5000 злотих щомісячно, згодом бюджет поступово скорочувався, а з 1935 р. складав 2000 злотих щомісячно. Самоокупною агенція “Офінор” ніколи не була. Окрім того, “Офінор”
отримував від МВС щомісячно субвенції в розмірі 400 злотих44.
Важливим фактором стало налагодження співпраці між лідерами
УНР в еміграції та Українською парламентарною репрезентацією в Польському сеймі. У 1928 році головою Української парламентарної репрезентації у Польському сеймі було обрано Дмитра Левицького (очолював
до 1935 р.). Він у 1919−1921 роках був послом УНР у Копенгагені, у
1923−26 роках – редактором львівської газети “Діло”, ініціатор видання
часопису “Назустріч” (видавався у 1934–38 рр.). 9 березня 1928 р. Д. Левицький у Польському сеймі виголосив програмну доповідь, в якій наголошувалося на тому, що найсвятішим ідеалом для українців є незалежна
соборна Українська держава. Теж саме він повторив у своєму виступі в
сеймі 30 травня 1928 р. Ці виступи мали значний міжнародний резонанс.
Особливо стривожили ГПУ СРСР. У щоденній доповіді секретного відділу ДПУ УССР № 25/87 від 17−23 червня 1928 р. наголошувалося. “Останній антирадянський виступ представника УНДО Левицького викликав
посилення антирадянських настроїв правих галицьких кіл м. Харкова.
Загальна думка у зв’язку з виступом зводиться до того, що більша частина
галицької інтелігенції не вірить у можливість відродження української
нації під керівництвом Росії і тому перейшла на бік Польщі”45.
__________________________________________________________________

Archives de la préfecture de Paris (Paris, France), сarton 1 W0850 Jeremiew Mikhail, № 36248.
Див.: В.К. Былинин, А.А. Зданович, В.И. Коротаев, Op. cit., c. 318−414.
45
Українська інтелігенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929,
упоряд.: В.М. Даниленко, К. 2012, с. 373.
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Важливою ланкою задіяння інтересів Уряду УНР в екзилі і польської
розвідки в тому числі був далекий Схід. Особлива активність у налагодженні
контактів з цим регіоном відзначається з кінця 1920-х років, коли українські
діячі встановили контакти з японськими урядовцями. Сприяв налагодженню
контактів український дипломат у Стамбулі В. Мурський. 5 вересня 1932 р.
вийшов перший номер україномовного видання в Манджурії “Маньджурський Вістник”, редактором якого був Іван Світ. Упродовж 1932–1937 рр. вийшло 199 номерів46. Окрім того, певне значення мали радіопередачі
українською мовою. Про це повідомляли далекосхідні українські діячі І. Світ
і П. Яхно в листі до генерала В. Сальського 2 листопада 1934 р.47 За участі
представників грузинського і тюрко-татарського рухів українці створили товариство “Прометей”, яке в 1931–1936 рр. виявляло значну активність.
Значну роль у розвитку прометеївського руху на Сході відігравала також,
створена в 1934 р. в Харбіні, політична організація для Далекого Сходу “Український Національно-Державний Фронт”. Очолили його: доктор М. Мілько,
п. П. Яхно, і п. І. Світ – редактор “Маньджурського Вістника”48.
Отже, констатуємо, що участь Уряду УНР в екзилі у прометеївському русі мала різні форми вияву й способи поширення інформації про
боротьбу українців з російськими загарбниками та ширення концепції
УНР у світовій політичній думці. Для очільників УНР Польща стала стратегічним партнером у боротьбі за відновлення незалежної держави.
Проте, як справедливо зазначає О. Гнатюк, − польська внутрішня і зовнішня політика виявилася занадто слабкою, щоб протистояти радянському втручанню49. Не могли протистояти потужній фінансовій і
пропагандистсько-розвідувальній роботі, здійснюваній СРСР за кордоном,
і політичні емігранти. Разом із тим різнорідна робота, здійснювана ними,
сприяла встановленню взаєморозуміння між учасниками прометеївського
руху в процесі спільної боротьби і вирішенні тактичних завдань, а опісля
й формуванню нової політики у Східній Європі. Саме у 1920-х −1930-х
роках, незважаючи на всю гостроту стосунків, зав’язався діалог між поляками та українцями про майбутнє своїх країн.
__________________________________________________________________

46
Див.: І. Світ, Українсько-японські взаємини. 1903–1945. Історичний огляд і спостереження, Нью-Йорк 1972, с. 114–115.
47
Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі. Архів Іларіона Косенка.
48
Див.: Тризуб, ч. 41(447) (1934) с. 13.
49
О. Гнатюк, Про тверезих романтиків, наївних реалітетників та європейські поривання
більшовиків, [Електронний ресурс], режим доступу: ttp://www.istpravda. com.ua/articles
/2011/02/14/24438/.

Rafał Kowalczyk
POLSCY INŻYNIEROWIE I TECHNICY W ŻYCIU GOSPODARCZYM UKRAINY
W KOŃCU XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU
Udział polskich inżynierów i techników w życiu gospodarczym Ukrainy
wiążę się w największym stopniu z budową na południu kraju ośrodka przemysłu ciężkiego, który w ciągu kilkudziesięciu lat przekształcił się w drugi pod
względem wielkości tego typu okręg w Europie. Jednak powstanie tego ośrodka
wiązało się z sytuacją Rosji w połowie XIX w. Rynek rosyjski był rynkiem
peryferyjnym, zależnym w coraz większym stopniu od kapitału z państw rozwiniętych gospodarczo, uprzemysłowionych, terenem ekspansji kapitału zagranicznego. W coraz większym stopniu wzrost gospodarczy w Rosji, był
zależny od skali inwestycji zagranicznego kapitału. Do czasu wojny krymskiej
w Rosji królował system protekcyjny, który powodował, że inwestycyjny kapitał zachodni nie był zainteresowany inwestycjami bezpośrednimi w Rosji.
W rezultacie Rosja była krajem zacofanym, zależnym od międzynarodowego
kapitału. Pokazała to w całej pełni jej słabość w wojnie krymskiej1.
Klęska w wojnie krymskiej skłoniła władze rosyjskie do rewizji polityki
gospodarczej. W nowej polityce, erze gospodarczej kołem zamachowym miał się
stać rozwój kolei. Był to główny punkt industrialnego programu ministra finansów Michaiła von Reutern. W założeniu cara Aleksandra II, Rosja miał dokonać
skoku cywilizacyjnego i dogonić państwa zachodniej Europy. W celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych drastycznie obniżono cła na wszelkie gotowe
produkty, półwyroby i surowce, które miały przyśpieszyć budowę kolei. Rosji
trudno było jednak zrealizować założenia, gdyż z jednej strony skarb państwa
wycofywał się z bezpośrednich inwestycji, tak przemysłowych, jak i kolejowych,
natomiast z drugiej kryzys, deprecjacja rubla, ogromna skala wyprzedaży rosyjskich papierów przez kapitał zagraniczny i jego ucieczka na rynki zachodnie spowodowała odpływ z Rosji złota2. Sytuację pogarszał postępujący deficyt
handlowy, brak dostępu do kredytu i źle wpływający na rozwój gospodarczy, bezpieczny system pieniężny – a więc ograniczona podaż pieniądza na rynek3.
__________________________________________________________________

1
R. Kowalczyk, Iнвестиції у важку промисловість донецько-приднiпровського району до
1914 р.: інноваційний розвиток в умовах держaвнoго протекціонізму, УІЖ 6 (2010) 73–76.
2
W latach 1857– 1859 wypłynęło z Rosji złota na sumę 73 milionów podczas gdy w okresie
wojny krymskiej odpływ złota wyniósł 14 mln. rubli.
3
R. Kowalczyk, Ukraina–Polska–Rosja początku XX wieku. Na styku Zachodu i Wschodu,
Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки, Тернопіль 2012, с. 195.
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W rezultacie Rosja została zmuszona do stworzenia system zachęt dla zagranicznego kapitału, tak aby był on wyraźnie zainteresowaniu budową inwestycji kolejowych właśnie w państwie cara. W tym celu stworzony został system
uprzywilejowanych koncesji kolejowych opierający się na specjalnie utworzonym funduszu dróg żelaznych. Wymagało to jednak od Rosji uzyskania znaczących kapitałów dla towarzystw kolejowych, które z budżetu miały uzyskać
kredyty oraz specjalne dopłaty, które wypłacano z funduszu dróg żelaznych4.
Wprowadzone przez Rosję rozwiązanie generowało stałe wydatki. Jednak w państwie cara, tak jak założono dokonał się przełom. Znacząco wzrosła
długość linii kolejowych. W okresie, kiedy ministrem finansów Rosji był von
Reutern wybudowano 20 tys. wiorst5, kolei, za sumę 1 366, 7 mln. rubli6.
Sytuacja w Rosji uległa pogorszeniu w wyniku kryzysu z 1873 r. Rosję
ogarnęła fala bankructw, których największe nasilenie nastąpiło w głównych
ośrodkach handlowych. Problemy ze zbytem produkcji miała większość rodzimych firm. Dno kryzysu w Rosji nastąpiło w 1876 roku, kiedy to np. wybudowano zaledwie 604 kilometrów kolei, wobec 2910 w 1871 roku. Wraz z
kurczeniem się rynku następowała gwałtowna przecena wywindowanych w
ośrodkach przemysłowych i handlowych Rosji, cen nieruchomości. Sytuacja na
rynku pieniężnym pogarszała się w niemal z każdą chwilą, gdyż na ograniczone
wpływy do budżetu ze strony pogrążonego w kryzysie przemysłu, nakładła się
konieczność regulowania należności towarzystwom kolejowym z funduszu dróg
żelaznych. Tragiczną sytuację na rynku pieniężnym pogłębiły jednak przygotowania do wojny z Turcją. Rosja stanęła na krawędzi finansowej zapaści.
Problemy fiskalne Rosji stały się przyczyną gruntownego przeobrażenia
polityki gospodarczej państwa. Początkowo poluzowano politykę monetarną,
dodrukowując pieniędzy papierowych, których wartość na początku 1877 roku
osiągnęła 300 mln. rubli. Presja inflacyjna, pozytywnie wpłynęła na rozwój
przemysłu i handlu. Problemem pozostawał dynamicznie narastający deficyt.
Rosja nie była w stanie utrzymać coraz kosztowniejszego dla gospodarki liberalizmu celnego i wejść na ścieżkę wzrostu gospodarczego pogrążony w
głębokim kryzysie kraj. Do tego potrzebne było ustabilizowanie finansów państwa. Dlatego też w 1877 roku rząd rosyjski zdecydował o odejściu od progresywnej liberalizacji taryf celnych i wprowadziła “złote cła”7.
__________________________________________________________________

Dopłacano do % od gwarantowanych przez państwo akcji i obligacji tych spółek.
1 wiorsta = 1,0668 kilometra.
6
P. Laszczenko, Historia gospodarcza ZSRR, t. 2, Warszawa 1956, s. 179
7
R. Kowalczyk, Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim w latach 1877–1914, wyd.
DIG, Warszawa 2013, s. 69–73.
4
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Wiązało się to z nierozłącznie z odejściem twórcy ery liberalnej w gospodarce rosyjskiej – ministra Michaiła von Reutern. Rząd rosyjski i kolejni
ministrowie finansów rozpoczęli chronić rynek wewnętrzny przed konkurencją
z zachodniej Europy, wprowadzając coraz bardziej restrykcyjny system
protekcyjno – prohibicyjny. Kierownicy resortów gospodarczych Rosji dążyli
do rozwoju przemysłu w oparciu o miejscowe źródła surowców. Sukcesywnie
od 1877 roku system ten obejmował coraz więcej sektorów gospodarki
Cesarstwa Rosyjskiego.
Głównie beneficjenci rynku rosyjskiego zmienili się z eksporterów produktów na eksporterów kapitału. Z zachodniej Europy, z Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii, Belgii, czy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
do Rosji popłynął strumień kapitału, który doprowadził do przeobrażeń gospodarki rosyjskiej. Początkowo głównym beneficjentem eksportu kapitału było
Królestwo Polskie, najbardziej uprzemysłowiona cześć Cesarstwa Rosyjskiego. Nastąpił dynamiczny wzrost produkcji węgla kamiennego, będącego
odzwierciedleniem kondycji gospodarki. W 1876 roku wydobyto w Królestwie
453 700 ton węgla, a w 1879 roku już 1 086 500 ton8.
Kolejną branża, która zanotowała ogromny wzrost – było włókiennictwo
w 1879 roku udział produkcji włókienniczej Królestwa w stosunku do Rosji wyniósł 15,4% (49, 6 mln. rubli), wobec 7,4% (15,4 mln. rubli), w 1870 roku9.
W Rosji nastąpił wyraźny wzrost produkcji we wszystkich branżach
chronionych przez “złote cła”. Dynamika wzrostu przemysłu w Rosji na tle
europejskim była znacząca. W latach 1875–1881 zużycie bawełny wzrosło w
Rosji o 75%. Pod względem rozwoju przemysłu bawełnianego Rosja zajęła
pod koniec lat 70-tych czwarte miejsce w świecie. Widząc tak pozytywne
efekty resort gospodarczy zdecydował się na wprowadzenie ceł na wyroby
przemysłu hutniczego, branży, która przeżywała zapaść w okresie ery liberalnej. Ze względu na wprowadzenie jednolitej stawki celnej, spowodowało to
początkowo wzrost produkcji wysoko przetworzonej stali, a następnie również
żelaza, surówki żelaza i rud żelaza. Chociaż nadal przemysł ciężki nie dorównywał rozwojowi tegoż we Francji, Belgii, czy też w Anglii to, jednak dynamika rozwoju była imponująca. Gospodarka Rosji, w tym i Królestwa w
wyniku wprowadzenia “złotych ceł” i przejścia do polityki protekcyjno-prohibicyjnej rozwijała się szybciej, niż inne bardziej rozwinięte kraje. Rozwój
__________________________________________________________________

8
R. Kowalczyk, Rozwój przemysłu wydobywczego w Królestwie Polskim w latach 1870–1914,
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 3–4 (2007) 338.
9
W. Puś, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim w latach 1870–1914, Łódź 1997 s. 172.
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przemysłu w Cesarstwie Rosyjskim w okresie 1870–1913 spowodował spadek
udział rolnictwa w dochodzie narodowym z 55% do 51%10.
Jednak w Petersburgu dążono do zmiany sytuacji gospodarczej, tak by
gospodarka Cesarstwa Rosyjskiego przekształciła się z konsumenckiej w zakresie szeroko pojmowanego przemysłu ciężkiego, w tym i do produkcji przemysłu kolejowego, w producenta surowców, półwyrobów i wyrobów dla
przemysłu ciężkiego. W tym celu należało uruchomić na obszarze Cesarstwa
Rosyjskiego ośrodek przemysłu ciężkiego, w którym produkowano by wyroby
przemysłu ciężkiego z własnych surowców. Dotychczasowa najbardziej uprzemysłowioną część Cesarstwa Rosyjskiego – okupowane Królestwo Polskie
jednak ze względu na ubogość surowców, nie nadawało się na główny ośrodek
przemysłu ciężkiego Cesarstwa Rosyjskiego – ośrodek, w którym jak planowano w Petersburgu realizowany byłby pełny cykl produkcyjny.
W momencie wprowadzania “złotych ceł”, rewizji dotychczasowej polityki gospodarczej Rosji Królestwo Polskie było najbardziej uprzemysłowioną
częścią Cesarstwa Rosyjskiego. To właśnie tam skierowany został strumień
zagranicznych kapitałów. Królestwo stało się “oknem” Rosji dla zagranicznych inwestycji i penetracji obcego kapitału. W momencie wprowadzenia
“złotych ceł” w Cesarstwie Rosyjskim znajdowały się dwa okręgi wydobywczo produkcyjne, w których dominującą role odgrywał przemysł ciężki. Był
to Ural i Królestwo Polskie. W Królestwie rudy żelaza znajdowały się w Staropolskim Okręgu Przemysłowym i Zagłębiu Dąbrowskim. Ich podstawowym
mankamentem było jednak to, że było ich mało (rud częstochowskich), a świętokrzyskie były zanieczyszczone. Brakowało ich nie tylko dla hutnictwa Cesarstwa Rosyjskiego, ale nawet samego Królestwa Polskiego11.
Drugim okręgiem był Ural. Na Uralu znajdowały się bardzo bogate pokłady rud, o dużej zawartości żelaza metalicznego i co ważne, nie były zanieczyszczone. Jednak na Uralu występowały małe zakłady, z niewielką produkcją
i niskim poziomem technicznym, jak również brak połączeń komunikacyjnych
łączących ten region z głównymi rynkami zbytu Cesarstwa Rosyjskiego12.
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10
W. Puś, Kierunki rozwoju gospodarczego Europy na początku XX w., Europa w XX wieku.
Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), red. Edward Wiśniewski,
Łódź 2001, s. 119–120.
11
R. Kowalczyk, Przemiany własnościowe i kapitałowe w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1796–1877, Rocznik Łódzki, t. 47, Łódź 2000,
s. 42–44; R. Kowalczyk, Rozwój przemysłu wydobywczego w Królestwie Polskim.., s. 329.
12
Wytwórczość węgla kamiennego i surowca w Państwie Rosyjskim, Przegląd Techniczny
(1901), nr 28, t. XXXVIII, r. XXVI, s. 278; Przemysł żelazny w Rosji, PT (1897), nr. 44,
t. XXXV, r. XXIII , s. 720; P. Laszczenko, Historia gospodarcza.., s. 152, 154; R. Kowalczyk,
Iнвестиції у важку промисловість донецько-приднiпровського району.., s. 81–83.
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Jedynym wyjściem dla Rosji pozostawała eksploatacja Ukrainy. Rosja
potrzebowała sukcesu, potrzebowała podstaw do rozwoju, koła zamachowego
dla całej gospodarki. Szansa na zmianę tej niekorzystnej dla gospodarki Rosji,
otwierała się po odkryciu złóż Krzywego Rogu. Krzywy Róg, znajdujący się
w pobliżu Zagłębia Donieckiego, mógł stanowić gwarancje rozwoju przemysłu ciężkiego, w oparciu o wydobywany surowiec i bazę paliwową.
Petersburg wykazywał zainteresowanie Ukrainą, już znacznie wcześniej,
od schyłku XVIII stulecia. Zainteresowanie to zamykało się jednak wyłącznie
na obszarze, nazwanym później Zagłębiem Donieckim. Jego peryferyjność i
brak jakichkolwiek dróg, z wyjątkiem szlaków wodnych, spowodował, że budowa tam manufaktur, hut, kuźnic, przemysłu hutniczego zakończyła się niepowodzeniem. Zwrócono ówcześnie jednak uwagę na możliwość rozwoju tego
ośrodka, ale w oparciu o współpracę z rejonem leżącym na wschód od Dniepru,
w dorzeczu rzeczek Ingulec i Saksagani – Krzywym Rogiem. Zainteresował się
tą koncepcją m. in. minister Katarzyny II, książę Grigorij Aleksandrowicz Potiomkin. Z jego inicjatywy członkowie Akademii Petersburskiej: Güldensttädt,
Pallas i Zujow, przebadali tamtejsze rejony13.
Choć plany inwestycyjne przygotowane przez Potiomkina, a zakładające
budowę manufaktury, która miała być ulokowana nad Dnieprem, gdzie planowano wytapiać na potrzeby przemysłu wojennego żelazo, zakończyły się fiaskiem, to jednak nie została ona zarzucona. Rozwój w Ukrainie ośrodka
przemysłu ciężkiego stwarzał, bowiem możliwość uniezależnienia się od importu
przez państwo cara. Budowa fabryki Ługańskiej, w którą zainwestowano znaczne
środki finansowe z budżetu państwa, była tego ewidentnym przykładem14.
Niepowodzenia inwestycji rządowych na południu Ukrainy związane
były z koncepcją gospodarczych planów władz petersburskich. Otóż Rosjanie
przewidywali, że rozwój tego ośrodka przemysłu oparty będzie o region doniecki. Związane to było z tym, że sukcesywnymi badaniami rud żelaznych objęto wyłącznie obszar przyszłego Donbasu. Natomiast zarzucono koncepcję
włączenia w to pobliskiego regionu – Krzywego Rogu. Cykl produkcyjny w niej
opierać się miał o zasoby węgla drzewnego z północnych guberni oraz rudy żelaza z Uralu. Koncepcja ta zakończyła się fiaskiem ze względu na wysokie
koszty transportu. Podobnie, jak i oparcie rozwoju przemysłu ciężkiego na nowo
odkrytych złożach węgla kamiennego i rudach żelaza z regionu donieckiego. W
rezultacie inwestycje rządowe w tamtym rejonie: fabryka Ługańska, Pietrowska
__________________________________________________________________

R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w latach 1795–1899 w opinii
“Przeglądu Technicznego”, Acta Universitatis Lodziensis 2003, Folia Historica 77, s. 84–86.
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P. Laszczenko, Historia gospodarcza.., t. 1, s. 545.
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(1862) oraz najnowocześniejszej w Lisiczańsku nad Dońcem (1870), były inwestycjami nietrafionymi15.
Jednak do lat 70-tych XIX stulecia w Zagłębiu Donieckim obok rządowych fabryk powstały i prywatne inwestycje. Były to zbudowana w zachodniej
części Zagłębia, przez Anglika Huges’a fabryka “Towarzystwa Noworossyjskiego”, opierająca się na miejscowych rudach żelaza – ubogich limonitach,
następnie zwana fabryką Hughes’a (Juza). Natomiast we wschodniej części,
w miejscowości Sulin została umiejscowiona fabryka Pastuchowa (późniejsze
“Towarzystwo Sulińskie”), w której oparto się na przerobie złomu zakupionego od rosyjskiego Ministerstwa Wojny i Marynarki, a nie na wydobyciu i
przetopie miejscowych dość pokaźnych zasobów rud żelaza. W cyklu produkcyjnym w tej hucie wykorzystywany był na antracyt16.
Ostatecznie o wstrzymaniu wszelkich inwestycji na obszarze Zagłębia
Donieckiego zdecydowały badania geologiczne w latach 1878–1879. Okazało,
się że inwestowanie w hutnictwo w Donbasie było nieopłacalne, ze względu
na to, że znajdujące się tam pokłady rud żelaza były zbyt ubogie. Zawierały
około 40% żelaza metalicznego w pokładach rud żelaznych (limonitów, sferosyderytów) i to z dużą domieszką fosforu. Wyjątek stanowił powiat berdiański, lecz pokłady tamtejszych rud były niewystarczające, aby opierać o nie
rozwój całego ośrodka17.
Marazm gospodarczy południa Ukrainy zakończył się jednak wraz ze
zmianą polityki gospodarczej na protekcyjną. Po wprowadzeniu “złotych ceł”
nowy rząd rosyjski zainteresowany był w odróżnieniu od poprzedniej ery opierającej się na importowanym żelazie, stali i gotowych wyrobach, budową bazy
surowcowej dla przemysłu ciężkiego. Właśnie w tym czasie Krzywym Rogiem
zainteresował się Aleksander Pohl. Przeprowadzone na jego zlecenie i opłacone z prywatnych środków badania geologiczne złóż rud żelaza w Krzywym
Rogu dały zaskakujące wyniki. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie Departamentu Górniczego. Przekazane władzom rosyjskim, przeanalizowane,
zostały uznane za bardzo obiecujące. W Petersburgu zdecydowano więc o wysłaniu na południe, na Ukrainę, geologów rządowych, w tym m. in. inżynierów:
__________________________________________________________________

R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego .., s. 84.
S. Kontkiewicz, Rozwój przemysłu żelaznego w południowej Rosji, Przegląd Techniczny
(1882), nr 1, t. XV, r. VIII, s. 1–2; W sprawie przemysłu górniczego w Królestwie Polskim,
Przegląd Techniczny (1888), nr. 3, r. XV, t. XXV, s. 54–55, Wytwórczość węgla kamiennego i
surowca w Państwie Rosyjskim.., s. 278, H. Szymański, Górnictwo w Rosji południowej, Przegląd Techniczny (1903), nr 15, t. XLI, r. XXIX, s. 222.1.
17
W sprawie przemysłu górniczego w Królestwie Polskim.., s. 55; S. Kontkiewicz, Rozwój przemysłu żelaznego w południowej.., s. 1.
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Stanisława Kondratowicza, Jakowlewa i prof. Romanowskiego. To właśnie
wówczas polscy inżynierowie, geolodzy, technicy rozpoczęli prace na południu Ukrainy przyczyniając się do rozwoju tego ośrodka Ukrainy. Ich celem
miało być przeprowadzenie badań tamtejszych złóż rud żelaza i potwierdzenie
wyników badań Pohl’a. Następnie do Krzywego Rogu skierowany została
grupa najwybitniejszych naukowców – chemików i geologów, w tym profesor
Dymitr Mendelejew.
Badania te potwierdziły, że pokłady rud żelaza w Krzywym Rogu, były
bardzo bogate w żelazo metaliczne (60–70%18). Wyniki tych badań zaciążyły
nie tylko na późniejszym rozwoju okręgu południowego, Krzywego Rogu,
Donbasu, ale i Rosji. Prof. Dymitr Mendelejew zakładał, iż znajdujące się tam
najbogatsze złoża rud żelaza, o ponad 60% – owej zawartości żelaza metalicznego, były tak ogromne, że ich eksploatacja będzie możliwa przez dziesiątki
lat. Optymistyczne wyliczenia potwierdziły opinie rosyjskich inżynierów: Awdakowa, Tunner’a i Bułyczewa. Na Zjazdów Górniczych rozpoczęto akcje
propagandową, która miała zainteresować rząd rosyjski tym bogatym w zasoby
surowcowe dla rozwoju przemysłu ciężkiego regionem19.
Zastanawiające jest, że władze rosyjskie tak szybko bazując na przeprowadzonych wyliczeniach uznały je za w pełni miarodajne. Przy zatwierdzeniu planu budowy na południu nowoczesnego ośrodka przemysłu ciężkiego
opierano się na koncepcji, że pokłady najlepszych jakościowo złoża rud żelaza
wystarczą, co najmniej na kilkadziesiąt lat (80–90). Rzeczywistość okazała
się jednak inna20 i wystarczyły zaledwie na lat kilkanaście21.
Car potrzebował sukcesu i musiał go mieć za wszelką cenę, dlatego nie
poparto dodatkowymi badaniami tychże złóż, tylko oparto się na błędnych
wyliczeniach naukowców rosyjskich, na czele z prof. Dymitrem Mendelejewem. Dla cara, dla Rosji – południe Ukrainy, rozwój w tym ośrodku przemysłu
ciężkiego w oparciu o miejscowe surowce, był szansą na uniezależnienie się od
importu, na większą niezależność państwa carów od Zachodu. Jednak w drugiej
połowie lat 90-tych okazało się, że pokłady bogatych w żelazo metaliczne rud
żelaza w Krzywym Rogu były dużo mniejsze, niż obliczyli to początkowo
__________________________________________________________________

18
100 000 000 pudów 60% rudy żelaza odpowiadało około 60 000 000 pudów wytopionej najlepszej jakości surówki żelaza. Zob. J. Krzyżanowski, O zapasach rud żelaznych w południowej
Rosji, Przegląd Techniczny (1896), nr. 8, t. XXXIV, r. XXII, s. 209.
19
W sprawie przemysłu górniczego w Królestwie Polskim.., s. 55; R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego .., s. 87.
20
R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w opinii Przeglądu Technicznego.., s. 87.
21
Przyjmując za początek eksploatacji 1880 rok, w 1899 roku złóż rud żelaza z ponad 60% zawartością żelaza metalicznego zabrakło już w 1899 roku. Zob. R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w opinii Przeglądu Technicznego.., s. 88.
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rosyjscy geologowie, na czele z prof. Mendelejewem. Doprowadził do tego,
iż w latach 90-tych zostały ponownie przeprowadzone kompleksowe badania
geologiczne. Celem tychże badań było ich dokładne oszacowanie na całym
południu Rosji. Wykazały one, że złoża żelaza z Krzywego Rogu o zawartości
żelaza metalicznego oscylującego w granicach 60% będą wyeksploatowane
w ciągu 10–25 lat, gdyż ich rzeczywista ilość wyniosła 3 miliardy 453 miliony
pudów22. Natomiast w okolicach Kercza na Krymie odkryto pokłady, które
szacowano na około 27 miliardów pudów23.
Mogło to uratować egzystencje dynamicznie rozwijającego się ośrodka
przemysłu ciężkiego w Ukrainie. Stąd też w 1898 r. rozpoczęto proces wydobywania rudy kerczańskiej. Koszty eksploatacji tej rudy były początkowo niewielkie, gdyż wydobywano ją ze średnich pokładów (dolny i górny były
bardzo ubogie), przy użyciu zwykłych pogłębiarek parowych (np. systemu
Dampf–Bagger). Pomimo tego faktu ich eksploatacja była mniej opłacalna niż
krzyworoskich, nawet tych niskoprocentowych. Wpływ na to miały dwa czynniki: zawartość żelaza metalicznego oscylująca w granicach 32–40% oraz duża
zawartość fosforu (1,5%) i wody (15–22%).Ograniczało to więc w sposób znaczący konkurencyjność rudy kerczeńskiej pod względem technologii produkcji, gdyż tak wysoka zawartość fosforu w składzie tej rudy zmuszała do
zastosowania w hutnictwie procesu Thomas’a. Wszelkie próby wytopu surowca z rudy kerczeńskiej przy użyciu innej technologii produkcji kończyły
się niepowodzeniem, jak miało to miejsce w zakładach “Providence Russe”
w pobliżu Mariupola pod koniec 1900 r.24
Na niewielką konkurencyjność rudy kerczeńskiej wpływała także jej wydajność, która była trzy krotnie niższa od krzyworoskiej. W wyniku tego faktu
cena (ruda kerczeńska była tańsza o blisko 100% od krzyworoskiej), rudy z okolic Kercza nie była atrakcyjna. Ponadto jej wartość obniżały także wysokie taryfy
przewozowe, które były wyższe niż na dalekich odległościach (dotyczyło to
również krótkiej trasy z Kercza do Krzywego Rogu i Zagłębia Donieckiego).
Koszty przewozu surowców pomiędzy poszczególnymi okręgami zagłębia południowego znacznie zwiększały cenę finalnego produktu – rudy.
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Pud – rosyjska jednostka wagi = 16,38 kg.
Taryfy na przewóz żelaza, Przegląd Techniczny (1897), nr 34, t. XXXV, r. XXIII, s. 554, 556;
XXII Zjazd przemysłowców, Przegląd Techniczny (1898), nr 22, t. XXXVI, r. XXIV, s. 569;
XXIII Zjazd przemysłowców, Przegląd Techniczny (1899), nr 28, t. XXXVII, r. XXV, s. 474–
478; Wytwórczość węgla kamiennego i surowca w Państwie Rosyjskim.., s. 278; R. Kowalczyk,
Ukraina–Polska–Rosja początku XX wieku.., s. 197.
24
A. Wolski, Żelazo na przełomie dwóch wieków, Przegląd Techniczny (1901), nr 39,
t. XXXIX, r. XXVII, s. 378; R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w opinii
Przeglądu Technicznego..., s. 89.
22
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Dlatego też ruda kerczeńska nie mogła być konkurencyjna pod żadnym
względem w hutach Krzywego Rogu i Zagłębia Donieckiego wobec krzyworoskiej. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji było poddanie rudy kerczeńskiej
procesowi przetopu, w miejscu jej eksploatacji. Stąd też w końcu XIX stulecia
eksploatację tejże rudy w guberni Tauryckiej, powiatu Teodozyjskiego zaczęły
prowadzić “Towarzystwo metalurgiczne Kerczeńskie” (obszary miasta Kercz),
“Towarzystwo Briańskie” (tereny w pobliżu Kamysz–Burunie należące do
Olifa). Natomiast na ziemiach położonych w pobliżu Janysz–Takil proces wydobycia był organizowany przez “Towarzystwo Providence Russe”, “Towarzystwo Taganroskie” i “Towarzystwo południowe górniczo–przemysłowe”.
Dzięki temu znacznie ograniczono koszty, a tym samym produkcja surowca z
rudy kerczeńskiej stała się opłacalna. Jednakże w związku z specyficzną polityką prowadzoną przez część towarzystw cena rudy kerczeńskiej była u
schyłku XIX stulecia nadal relatywnie wysoka25.
Dopiero upowszechnienie amerykańskiej technologii w hutach południu
Ukrainy diametralnie zmieniło sytuację. Otóż w 1896 r. w zakładach “Towarzystwa metalurgicznego Mariupol–Nikopol” (kapitał amerykański), zastosowano
technologię podwójnego zamykania gichty26. Właśnie to technologiczne rozwiązanie przyczyniło się do trwałych zmian w procesie produkcji znacznie ograniczających jej koszty. Nieco później podobną innowacje techniczną w swoich
zakładach wprowadziła fabryka “Towarzystwo Brańskiego” w Kerczu, stosując
system “Kennedy and Scott, Fayette Brown and Suppes”. Poprzez wprowadzenie
urządzeń tego systemu zredukowano straty ciepła o blisko 40% przy używanych
dotychczas instalacjach wielkopiecowych. Jednakże na południu Rosji większość
zakładów hutniczych nie poszło w ślady wspomnianych wyżej fabryk, gdyż system amerykański, ze względu na właściwości tamtejszego koksu okazał się technicznie i ekonomicznie mniej racjonalny do wdrożenia, niż niemiecki Neumark’a.
Dlatego właśnie on znalazł szerokie zastosowanie w zakładach krzyworoskich.
Jednak to system amerykański uratował huty południa Ukrainy dostarczając im
tanią surówkę żelaza wytopioną z rud żelaza w Kerczu27.
Od początku władze rosyjskie przystąpiły do ogromnych inwestycji na
południu Ukrainie. W Ukrainie zainwestowano znaczące środki, głównie w
__________________________________________________________________

A. Wolski, Żelazo na przełomie dwóch wieków.., s. 379, H. Szymański, Górnictwo w Rosji
południowej.., s. 284.
26
Technologia zamykania wielkich pieców, w wyniku której oszczędności procesu produkcji
sięgały 80%.
27
J. Biernacki, O sposobach zmniejszenia straty gazu, podczas ładowania wielkiego pieca za
pomocą podwójnego zamknięcia gichty, Przegląd Techniczny (1899), nr 19, t. XXXVII, r. XXV,
s. 324–327.
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infrastrukturę. Bez rozpoczęcia szeroko zakrojonych inwestycji w infrastrukturę kolejową, budowa nowego ośrodka przemysłowego byłaby niemożliwa.
Środki te uległy jeszcze zwiększeniu po odkryciu rud w Kerczu i zastosowaniu
przetopionych rud kerczeńskich w procesie wytopu żelaza, stali, wyrobów i
półwyrobów żelaznych i stalowych28.
Bez transportu kolejowego nie można było bowiem liczyć na zachodnie
inwestycje w Ukrainie. Krzywy Róg, jako rejon pozbawiony był jakichkolwiek
połączeń komunikacyjnych, nie posiadał, ani połączeń kolejowych z głównymi
ośrodkami przemysłu Cesarstwa, jak również był odcięty od kopalń węgla kamiennego znajdujących się w Zagłębiu Donieckim. Najbliższe kopalnie węgla
kamiennego, które znajdowały się w Donbasie były oddalone od Krzywego
Rogu o 340 kilometrów29.
Rząd rosyjski już na początku lat 80-tych zatwierdził budowę linii kolejowej łączącej Krzywy Róg z Zagłębiem Donieckim (Krzworogska), a następnie z całą siecią kolejową Cesarstwa Rosyjskiego. Pierwsze inwestycje
kapitału zagranicznego pojawiły się w hutnictwie okręgu południowego już w
1880 roku. Była to inwestycja kapitału francuskiego. W celu eksploatacji złóż
rud żelaza w Krzywego Rogu inwestor francuski zawiązał spółkę pn. “Société
anonyme des minerais de fer de Krivoi Rog”30. Jednakże prawdziwy boom inwestycyjny nastąpił dopiero po koniec lat 80-tych XIX stulecia. Było to związane z rozszerzeniem systemu protekcyjnego, wprowadzeniem wysokiej taryfy
celnej na surówkę żelaza. Od tego momentu przemysł ciężki na południu
Ukrainy przekształcił się w wielki ośrodek, który swoim oprócz Zagłębia Donieckiego (Donbasu), Krzywego Rogu, obejmował także podokręgi “Niż Dnieprowski” i “Wybrzeże Morza Azowskiego”, a od 1899 r. również Kercz.
Budowa ośrodka przemysłu ciężkiego w Ukrainie spowodowała gruntowne zainteresowanie przemysłem ciężkiemu w Cesarstwie Rosyjskim. Powstające fachowe czasopisma ukazywały obraz dynamicznie rozwijającego się
przemysłu ciężkiego na południu Ukrainy, ukazując to jako sukces Rosji, cara i
nawet jak okazało się, że wyliczenia geologiczne okazały się błędne, przedstawiano to jako drobną korektę planów rozwoju ośrodka na południu Ukrainy.
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R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w opinii Przeglądu Technicznego..,
s. 92–93.
29
Największe pokłady węgla kamiennego znajdowały się w zachodniej części Zagłębia Donieckiego, a wschodnia część to głównie pokłady antracytu. Natomiast centralna część Zagłębia to
pokłady zbitej masy węgla kamiennego i antracytu. Były to najbardziej zanieczyszczone część
złóż Zagłębia Donieckiego. Zob. W sprawie przemysłu górniczego w Królestwie Polskim.., s. 54.
30
R. Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w opinii Przeglądu Technicznego..,
s. 87– 88.
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W Królestwie Polskim szczególnie takie pisma, jak Przegląd Techniczny, Ekonomista, a następnie od 1903 r. Przegląd Górniczo–Hutniczy ukazywały obraz rozwoju przemysłu ciężkiego na południu Ukrainy. W
czasopismach tych swoje poglądy, artykuły prezentowali najwybitniejsi polscy
technicy i inżynierowie, którzy pracowali na południu Ukrainy, a swoje kwalifikacje uzyskiwali na wielu renomowanych uczelniach w Zachodniej Europie, USA, czy w Petersburgu, gdzie ówczesny Instytut Górniczy był uczelnią
techniczną posiadającą światową renomę.
Jednym z najwybitniejszych polskich inżynierów związanym z Ukrainą,
był inżynier górniczy i geolog Stanisław Kontkiewicz. Stanisław Kontkiewicz
tytuł inżyniera uzyskał na politechnice w Rydze. Na zlecenie Departamentu
Górniczego prowadził badania geologiczne na Uralu i na południu Rosji.
Uczestniczył w wyprawie, która potwierdziła występowanie bogatych złóż rud
żelaza na obszarze Krzywego Rogu. Ocenił nietrafnie wielkość i jakość pokładów rud żelaza na obszarze Korsak–Mogiły. Prowadził wspólnie z inżynierami Antonim Michalskim i Władysławem Kosińskim poszukiwania
pokładów rud żelaza w innych ośrodkach na południu Ukrainy. Jego kwalifikacje spowodowały, że zachodni kapitał był zainteresowany współpracą z nim.
Od 1881 r. był dyrektorem kopalni rud żelaza na obszarze Krzywego Rogu.
Od 1886 r. był związany na stałe z Królestwem Polskim. Prowadził poszukiwania soli w Królestwie Polskim wraz z inżynierami – A. Michalskim i
W. Kosińskim. Swoje spostrzeżenia o rozwoju południu Ukrainy publikował
na łamach polskich czasopism fachowych, ekonomiczno–technicznych. Z jego
inicjatywy w roku 1897 został utworzony nawet specjalny dział w Przeglądzie
Technicznym – “Górnictwo i Hutnictwo”, którego redakcja przekształciła go
w 1903 r. w niezależne czasopismo o nazwie Przegląd Górniczo–Hutniczy.
Kolejnym wybitnym polskim inżynierem związanym z Ukrainą był Wincenty
Choroszewski. Wincenty Choroszewski uzyskał tytuł inż. w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Prowadził badania geologiczne w Królestwie Polskim, na
Syberii i Ukrainie. Był współtwórcą mapy geologicznej Zagłębia Dąbrowskiego.
Był dyrektorem licznych kopalni, zakładów z branży przemysłu ciężkiego31.
Z Ukrainą związany był także inny wybitny polski inżynier – inżynier
górniczy profesor Instytutu Technologicznego w Tomsku i Instytutu Górniczego
__________________________________________________________________

W sprawie przemysłu górniczego w Królestwie Polskim.., s. 55; S. Kontkiewicz, Rozwój przemysłu żelaznego w południowej.., s. 1–3; K. Bohdanowicz, Złoża mineralne ziem polskich, Prace
Polskiej Narady Ekonomicznej w Petersburgu (1919), t. I, s. 4; Ś. p. Stanisław Kontkiewicz, Przegląd Górniczo–Hutniczy (1924), r. XVI, nr 9, s. 605–606; Polski Słownik Biograficzny, t. XIII,
Wrocław i in. 1967–1968, s. 604–605; Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław i in. 1973,
s. 329–330; R. Kowalczyk, Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim.., s. 32–34.
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w Ekaterynosławiu Stanisław Dobrzyński. Podobnie jak i inni geolodzy z Królestwa Polskiego prowadził on na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego intensywne
badania geologiczne, na Uralu, w górach Ałtajskich i w Ukrainie. Przez wiele
lat Stanisław Dobrzyński był dyrektorem dobrze prosperującej kopalni węgla
kamiennego w Czeremchowie założonej przez kapitana Markiwicza na obszarze Wschodniej Syberii. Inżynier Andrzej Rothert wieloletni członek komitetu
redakcyjnego i dyrektor fabryki “Compagnie Centrale d’Electricité” w Moskwie, współpracownik polskich czasopism technicznych, również związany był
z południem Ukrainy32.
Antoni Nagórny, wybitny ekonomista, publicysta oraz specjalista sektora bankowego również związany był z przemysłem ciężkim południa
Ukrainy. Antoni Nagórny miał bardzo wysokie notowania u władz w Petersburgu, wynikało to z jego lojalistycznej postawy. Po ukończeniu Uniwersytetu
Petersburskiego na wydziale nauk kameralnych (skarbowych) przez szereg lat
związany był z rejonem kaukaskim i południem Ukrainy. Wrócił do Królestwa
Polskiego, do ojczyzny dopiero w 1855 r., gdzie uzyskał posadę w Najwyższej
Izbie Obrachunkowej wówczas rozpoczął zbierać wokół siebie zespół inżynierów, techników, geologów, ekonomistów, którzy na łamach Ekonomisty
publikowali opinie o rozwoju przemysłu na południu Ukrainy33.
Inżynier górniczy Michał Łempicki tytuł inżyniera uzyskał w Instytucie
Górniczym w Petersburgu i również prowadził badania na południu Ukrainy.
Z życiem gospodarczym południa Ukrainy związani byli inżynierowie Antoni
Michalski i Władysław Kosiński oraz wybitny polski ekonomista Władysław
Somer. Na łamach czasopism techniczno–ekonomicznych o rozwoju przemysłu ciężkiego południa Ukrainy, jego perspektywach pisali i inni wybitni polscy
inżynierowie, technicy, ekonomiści. Był to m. in. Józef Bohdan Oczapowski
adiunkt Szkoły Głównej Handlowej następnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego wybitny specjalista z dziedziny skarbowości i ustawodawstwa
skarbowego, który doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Heidelbergu34. Ponadto i inni wybitni polscy publicyści ekonomiczni, jak S. Fuka, H. Rossman,
__________________________________________________________________

32
A. Rothert, Kilka uwag do projektu p. Lindley’a, Przegląd Techniczny (1898), nr 28, t. XXXVI,
r. XXIV, s. 479–481; Pierwsza kopalnia węgla we Wschodniej Syberii, Przegląd Techniczny
(1898), nr 45, t. XXXVI, r. XXIV, s. 772; Przegląd Techniczny (1904), nr 3, t. XLII, r. XXX,
s. 37; Ś. p. Stanisław Dobrzyński, Przegląd Techniczny (1922), nr 37, t. LX, r. XLVIII, s. 282;
F. Kucharzewski, Polskie piśmiennictwo górniczo–hutnicze, Przegląd Górniczo–Hutniczy (1922),
nr 8, r. XIV, s. 412–415; Polski Słownik Biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946, s. 238–239.
33
J. Rembertowski, Antoni Nagórny, Tygodnik Ilustrowany (1879), nr 2002, s. 289–291; Polski
Słownik Biograficzny, t. XXII, Wrocław i in. 1977, s. 445–446.
34
Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, Wrocław i in. 1978, s. 521–522; R. Kowalczyk, Rozwój
przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim.., s. 34–36.
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E. Mierzejewski, J. Muszkat, J. Dunajewski A. Kurtz, J. Kirsztorf, F. Miaskowski, M. E. Trepka i wielu innych. Większość z nich pokończyła renomowane uczelnie w Zachodniej Europie. Przyczyniali się oni do rozwoju południa
Ukrainy. Pozostaje jednak faktem, że robili to bądź za pieniądze cara, bądź inwestorów z Zachodniej Europy, w których kopalniach, hutach, czy zakładach
produkcyjnych, które zbudowano na południu Ukrainy. Poza tym przyczyniali
się do popularyzacji wiedzy o rozwoju południa Ukrainy, gdy po powrocie do
ojczyzny nawiązywali współprace z redakcjami czasopism ekonomicznotechnicznych publikując na ich łamach artykuły o tym okręgu. Ważną rolę w
dziele ukazania położenia przemysłu ciężkiego na południu Ukrainy pełnili
także Stanisław Dziewulski i Stanisław Antoni Kempner. Stanisław Dziewulski był wybitnym polskim ekonomistą, publicystą i prawnikiem. Piastował
stanowisko profesora na Uniwersytecie Warszawskim. Z jego inicjatywy w
1917 r. zostało założone “Tow. Ekonomistów i Statystyków Polskich”, którego
został wiceprezesem i sekretarzem. Natomiast Stanisław Antoni Kempner, wybitny publicysta i ekonomista współzałożyciel Ekonomisty, redagował słynne
“Encyklopedię Handlową”, “Encyklopedię Rolniczą”, “Wielką Ilustrowaną
Encyklopedię Powszechną” i “Encyklopedię Powszechną S. Orgelbranda”.
Stanisław Antoni Kempner prezentował bardzo krytyczne poglądy wobec rosyjskiej polityki celnej, uważając, że rozwój przemysłu ciężkiego Ukrainy i
Królestwa Polskiego, wyraźnie na tym traci, w wyniku administracyjnych decyzji okupanta – Rosji35.
W rezultacie rozwój przemysłu ciężkiego południa Ukrainy doprowadził do wyraźnego zaangażowania w życie gospodarcze Ukrainy wielu polskich inżynierów, techników, ekonomistów, cenionych nie tylko w Cesarstwie
Rosyjskim, ale także w Zachodniej Europie. W żadnym innym dziale przemysłu Ukrainy nie było zaangażowanych tylu wybitnych polskich inżynierów,
techników, ekonomistów. Przyczynili się oni nie tylko do rozwoju południa
Ukrainy, ale także dokonali popularyzacji wiedzy o gospodarce i przemyśle
ciężkim południa Ukrainy w okupowanej przez Rosję przez blisko 100 lat części Polski – w Królestwie Polskim.
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Polski Słownik Biograficzny, t. XII, Wrocław i in. 1966, s. 340–341; Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 176–177; R. Kowalczyk, Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim.., s. 34–36.
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Алёна Паўлава
ЗОАМОРФНыЯ ВОБРАЗы-СІМВАЛы БЕЛАРУСКАЙ
ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДАВАЙ ПАЭЗІІ
Беларускія вучоныя-тэарэтыкі фальклору і этнаграфіі, даследчыкі
і збіральнікі вуснай народнай паэтычнай творчасці пакінулі нашаму пакаленню багатую спадчыну фальклорных тэкстаў, у тым ліку, вясельных,
у якіх сустракаюцца зоаморфныя вобразы-сімвалы. Значную ролю ў даследаванні вобразаў дзікіх і свойскіх жывёл выконваюць навуковыя працы
беларускіх збіральнікаў і даследчыкаў вясельнай абрадавай паэзіі беларусаў: Е. Раманава, Ч. Пяткевіч, А. Сержпутоўскага, П. Шэйна, М. Федароўскага. Шмат айчынных вучоных звярнулі сваю ўвагу на вывучэнне гэтых
вобразаў на сучасным этапе развіцця навукі фалькларыстыкі. Так, напрыклад, раскрыццю зоаморфных вобразаў-сімвалаў прысвечаны навуковыя
працы А. Гурскага, А. Ненадаўца, Л. Салавей, С. Санько, І. Вырвы і інш.
У дадзеным артыкуле звернем ўвагу на пэўны і дакладны аналіз
зоаморфных вобразаў-сімвалаў, якія найбольш частотна вылучаюцца ў
фальклорных тэкстах беларускай вясельнай абраднасці: каня, зайца, куніцы, мядзведзя, разгледзем семантыку, сімволіку і паэтыку кожнага з пералічаных вобразаў жывёльнага свету.
У фальклорных тэкстах беларускай вусна-паэтычнай творчасці, у
тым ліку, тых, што суправаджаюць розныя этапы вясельнага абраду, часта
сустракаецца вобраз каня – самай шанаванай сярод усіх усходнеславянскіх народаў жывёлы. Паводле меркаванняў А. Фядосіка і А. Прохарава,
“міфалагізаваны вобраз каня”, прадстаўніка зоаморфнага кода вясельнай
абрадавай паэзіі беларусаў, – “сустракаецца ў вясельных песнях”1. Пагаджаючыся з гэтай думкай, В. Пятрухін удакладняе яе, калі адзначае,
што ў народнай традыцыі вобраз каня “з’яўляецца адным з найбольш міфалагізаваных; цесна звязаных з культам урадлівасці”2. У старадаўнія
часы на беларускай вёсцы хлопец, што дасягнуў шлюбнага ўзросту, хадзіў на вячоркі, прыглядаў сабе дзяўчыну, з якой жадаў узяць шлюб. Вызначыўшы сабе суджаную, маладзец сумуе ў адзіноце, марыць аб каханай;
дзяўчаты ў таночку прысвячаюць яму наступныя песні:
__________________________________________________________________

1
Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: у 2 т., т. 1: Акапэла–Куцця, Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
і інш., Мiнск 2005, с. 705.
2
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах, Под общей ред.
Н.И. Толстого, т. 2: Д–К (Крошкі), Москва 1999, с. 592.
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Як прыехаў казачэнька з поля,
Прывязаў ён каня да явара.
Даў заплакаў, каля коня стоя,
Забалела галованька мая.
– Ой, дай, Божа, вечара даждаці,
Пашлю сватоў дзяўчыну сватаці,..3

З тэксту гэтай вясельнай песні бачна, што малады ўжо вызначыў
сваю суджаную і мае цвёрды намер заслаць да яе бацькоў сваіх сватоў.
Пасля дамоўленасці з бацькамі, жаніх разам са сватамі і дружкамі збіраецца
ехаць у сваты. Варта адзначыць, што ў сваты збіраліся і ішлі або ехалі, калі
нявеста жыла далёка, з добрым настроем, паколькі жаніх і іншыя ўдзельнікі спадзяваліся на станоўчы вынік гэтага рытуальна-абрадавага дзеяння.
Так, у вёсцы Варонічы Полацкага раёна, малады, калі едзе сватацца разам
з дружынай і сватамі, прыспешвае сваіх добрых каней, якія спяшаюцца
таму, што ўпэўнены: іх з нецярпеннем чакаюць ў хаце маладой:
Ай, нуце, нуце, сівыя коні, пад намі,
Да й нам ехаць чатыры мілі барамі,
А пятаю – кляновымі лістамі,
А шостаю – жалезнымі мастамі,
А й сёмаю – ў тое сяло, дзе мёд п’юць,
Штогадзіначку, шточасіначку к вакну йдуць4.

Дарэчы, шматлікія варыянты вясельных песень, прысвечаных малайцу, што выконваліся сваццямі жаніха на шляху да хаты дзяўчыны, пакуль ехалі ў сваты, нязменна падкрэслівалі яго моц, прывабнасць і цноту.
У гэтых велічальных вершаваных радках малады заўсёды паўстае мужным, зграбным, ён горда едзе на сваім вараным коніку: “Ой, рана, рана,
на зарэ / Ездзіў Ванечка на кане. / Прыпаў конічак расою, / Сам ён, маладзец, – красою, / Маладзецкай чыстатою”5.
Падчас зборнай суботы маладая чакае вяночак ад мілага, пакуль рыхтуе для яго свой. Малады спяшаецца да сваёй каханай, звяртаючыся да коніка з просьбай падаць знак аб хуткім прыездзе: “ – Ой, заржы, заржы,
мой сівы коню, / дарогаю бягучы. / Ой, ці ўчуе мая дзяўчына, / З руткі вяночак ўючы? / Скора ўчула, скора пазнала, / Што мой Ясенька ідзе…”6.
__________________________________________________________________

3
Вясельная традыцыя Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік, укладанне
В.С. Новак, Мінск 2011, с. 213.
4
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 1, [склад. Л.А. Малаш; муз. дадат. З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік], Мінск 1980, с. 427–428.
5
Ibid., с. 429.
6
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 2, [склад. Л.А. Малаш; муз. дадат. З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік], Мінск 1981, с. 280.
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Хлопец едзе да сваёй нарачонай у бадзёрым настроі, ён вясёлы, мае нарадную вопратку, упрыгожанага памочніка і лепшага сябра – варанога
коніка. Так, песенны перадвясельны матыў, прысвечаны маладому, дакладна адлюстроўвае прывабнасць жаніха і яго каня за кошт выкарыстання
такіх мастацкіх сродкаў, як вобразнае параўнанне, выразныя, яркія эпітэты і пэўныя метафары: “З крутых гор ехаў Колечка, / З крутых гор. /
Пад ім конічак, як арол, / Ля боку шабелька, як агонь, / На шыі хустачка, як сонца…”; “…На ём шапанька ярая, / Яна з ярымі цвятамі / І
з шаўковымі лентамі”7. Да пары маладому паўстае яго “…конь вараненькі, / Сярэбрана сядзельца, / Уздзечка залатая…”8.
Шматлікія варыянты тэкстаў вясельных песень сведчаць пра тое,
як паважліва адносіцца хлопец да свайго вернага сябра, шкадуе яго, таму
яго “вараны” конь заўсёды добра дагледжаны, сытна накормлены, упрыгожаны, выглядае, як арол9; ён “золатам падкован”10; мае “павады шаўковы”11, маладзец яго “хусткай сцірае”.
Нярэдка ў тэкстах вясельных песень, што выконвалі ў старажытнасці нявесце свацці маладога ў гонар жаніха ў Рэзекненскім раёне, жаніх
паўстае прыгожым, лагодным; ён вумны-разумны, добры гаспадар свайго
вернага сябра, варанога каня, з якім размаўляе:
А хто ў нас харошанькі, а хто ў нас прыгожанькі..?
Яначка харошы, Яначка прыгожы.
Ён у стаеньку уходзіць, конік дуб’ю ходзіць.
Ён коніка выводзіць, конік з ім гаворыць.
Ён коніка сядлаець, конік з ім маўляець.
Ён на коніка садзіцца, конік весяліцца.
Ён полем едзець – палі раздаюцца,
Ён лугам едзець – лугі зелянеюцца…12

Напярэдадні вянчання жаніх разам са сватамі і дружынай збіраецца ехаць па маладую, каб адправіцца ў царкву; для гэтага малады з дапамогай дружак рыхтуе сваіх лепшых каней ў дарогу далёкую па
нарачоную. Дарэчы, у падрыхтоўцы да паездкі прымала ўдзел уся дружына маладога на чале са старшым сватам – маршалкам: “… Маршалкі,
да коней, / Да яснай броні: / Ужо кветкі напрышывалі – / Вы яшчэ й коней
__________________________________________________________________

Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 1, с. 488–489.
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 4, [склад. Л.А. Малаш; муз. дадат. З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік], Мінск 1985, с. 288.
9
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 2, с. 546.
10
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 1, с. 277.
11
Ibid., с. 418.
12
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 2, с. 436.
7
8
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не сядлалі”13. На Гродзеншчыне, напрыклад, упрыгожваннем каней займаліся дружкі (шаферы) маладога. Конныя павозкі належалі шаферам маладога, кожны з якіх “імкнуўся як мага лепш упрыгожыць свайго каня,
выхваліцца ім”. Для прыгажосці ў конскія грывы ўпляталіся стужкі з
белай або чырвонай паперы, завязываліся банты. Шаферкі, якія ехалі ў
пары з шаферамі, засцілалі павозкі прыгожымі саматканымі пакрываламі;
яны, падобна шаферам, “вымудраліся” адна перад адной, рупліва ўпрыгожвалі каней і павозкі для вясельнага поезда14. Конскую збрую ўпрыгожвалі бразготкамі, званочкамі і шаластунамі (калакольцамі) розных памераў,
якія выкарыстоўваліся ў старадаўнія часы ў “магічных, галоўным чынам,
апатрапеічных мэтах”. Малады старанна рыхтаваўся да адказнай падзеі,
прыгожа адзяваўся: “… на ім сукенка, як агонь, / Шапачка саболля…”15;
родныя ўпрыгожвалі яго каня: “удалы Барыска, удалы, / Сам жа ён удаўся,
/ А конь лепшы: / Каля капыта золата, / Каля грывачкі серабро…/ Варанога
коніка падкавалі, / Барыску ў ручкі аддалі. / У далёкую дарожку паехалі, /
У тую дарожку шчасную, / Па тую дзевачку красную”16. Звон бразготак,
які “маркіраваў пераходныя моманты жыцця Космасу і чалавека”, быў
чутны далёка вакол шляху, па якім рухаўся вясельны поезд маладых17.
Перад ад’ездам да маладой коні жаніха выглядалі асабліва святочна і прывабна, таму невыпадкова, лічым, спевакі параўноўваюць зоаморфныя вобразы каней з персанажнымі вобразамі свашак маладога:
Чые то конікі
Для стаенкі стаяць,
Сівыя, буланыя,
Ў дарожку прыбраныя ?
Чые ж то свашачкі
За столікам сядзяць,

Белыя, румяныя,
Ў дарожку прыбраныя?
Янічкавы конікі
Для стаенкі стаяць,
Сівыя, буланыя,
Ў дарожку прыбраныя…18

Пакуль малады разам з дружынаю і сватамі збіраецца і едзе па
маладую, у хаце нявесты рыхтуюцца да іх сустрэчы. Маладая хвалюецца
ад думкі аб хуткай змене свайго становішча, турбуецца, чакаючы свайго
__________________________________________________________________

Традыцыйнае вяселле Гродзеншчыны Зборнік, запіс, літ. апрацоўка і натаванне песенных
напеваў Т.Б. Варфаламеевай, кандыдата мастацтвазнаўства, Мінск 1992, с. 18.
15
Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў, уклад., сістэматызацыя тэкстаў
і камент. В.І. Скідан, А.М. Хрушчовай; уступ. арт. Т.В. Валодзінай; навук. рэд. А.С. Ліс,
2-е выд., Мінск 2005, с. 79.
16
Ibid., с. 75.
17
Міфалогія беларусаў: Энцыклапедычны слоўнік, склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук.
рэд. Т. Валодзіна, С. Санько, Мінск 2011, с. 188.
18
Беларускія народныя песні. Са зборнікаў П.В. Шэйна, склаў К.П. Кабашнікаў, Мінск
1962, с. 160.
14
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суджанага, калі пачуе, што: “Заржалі вараныя коні ў полі, / Застучалі кованыя колы на дворы. / Замкнулася наша Люсечка ў каморы: / – Ні давай
мяне, мамухна, ні давай, / – Да як жа мне, маё дзіцятка, ні аддаці, / Наехалі тыя баяры, што ўзяці”19.
Малады, прыгожы жаніх, у багатым адзенні, моцны, зграбны і рашучы асілак заўсёды паўстае перад сваёй суджанай у тэкстах перадвясельнага перыяду на вараным кані, таму невыпадкова, што маладая сярод
іншых заўсёды пазнае свайго мілага:
Што за панове, што за сватове на дварэ?
Па-польску мовяць, Марыльку просяць да сябе:
– А выйдзі, выйдзі, млода Марылька, ты да нас,
Пазнай, пазнай свайго сужэньку міжы нас.
– Што ў белым на каню белым – свёкарка,
Што ў сінім на каню сівым – дзеверка,
Што конь вараненькі, сам маладзенькі – сужанька20.

Конь маладога, між іншым, сімвалізуе, на наш погляд, разлуку
дзяўчыны з маці і бацькам, калі яна пойдзе да шлюбу:
З гары, з гары, з даліны
Беглі конікі чатыры.
Беглі тыя конікі сівыя.
– Куды вы, конікі, бяжыце,

Каму вы разлуку нясеце ?
– Нясем мы разлуку Таццяне,
Разлучым яе з мамухнай,
Прылучым яе к Амельянку21.

Неабходна дадаць, што антрапаморфныя рысы праяўляюцца ў коніка таксама ў тэкстах песень, што выконваліся перад ад’ездам маладога
па маладую. Так, у вершаваных радках наступнай перадвясельнай песні
конь маладога пры бачанні свайго гаспадара “смяецца”, “гуляе”,
“бушуе” таму, што хуткую “дарожку чуе”. Весялосць і руплівасць каня
ў тэкстах вясельных песень пэўна падкрэсліваюць выразныя дзеясловы:
Разгуляўся конік на шырокім полі,
Да вышаў хлопчычак, да ён засмяяўся:
– Да чаго, мой конік, рана разгуляўся?
Конік бушуе, ён дарожку чуе,
Ён дарожку чуе, дома не начуе.
– Ой, сядзем, паедзем да к цесцю на абед жа,
__________________________________________________________________

19
Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў, уклад., сістэматызацыя тэкстаў
і камент. В.І. Скідан, А.М. Хрушчовай; уступ. арт. Т.В. Валодзінай; навук. рэд. А.С. Ліс,
2-е выд., Мінск 2005, с. 53.
20
Ibid., с. 58.
21
Ibid., с. 60.
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Да не так на абед жа, як на сняданне,
К маладой дзевачцы да на прывітанне.
Трэба павітаці ды з сабой узяці,
Каб была маладая гаспадыня ў хаце22.

Лічым неабходным адзначыць, што антрапаморфнасць наогул
уласціва вобразу каня ў тэкстах вясельных песень рытуальна-абрадавых
дзеянняў беларусаў, паколькі конь у песенных радках вядзе размову не
толькі са сваім гаспадаром, але і з іншымі канямі: “Пад чырвонай калінай /
Бегла коней чатыры. / Бягучы, гаварылі: / – Сягоння паша наша, / А заўтра ў дарожачку / Па маладую малодачку…”23.
Між тым, конь, на якім малады спяшаецца да сваёй суджанай, паўстае з вершаваных радкоў велічальных песень перадвясельнага этапу
шлюбнага абраду моцным, рухавым, надта прывабным. Падчас хуткай
язды, пакуль конь імчаў маладога, ён здолеў “залатыя клешчы” паламаць,
“шаўковы гужы” папарваць. Шэраг вясельных песень, што выконваліся
падчас збору дружыны маладога ў дарогу па маладую, дакладна і выразна
адлюстроўваюць архаічныя рысы заваявання нявесты сілаю, якія існавалі
амаль паўсюдна на беларускіх вёсках у старажытныя часы. З гэтай нагоды
перад выездам з падвор’я жаніха і сам малады, і ўсе яго дружкі падбухтораны вельмі рашуча, упэўнена і ваяўніча:
З-пад белого да берэзнічку
Сіву конік да й вубегае.
Ой, не сам жэ вон бяжыць,
На ём Іванку сядзіць.
Ой, коню мой, коню,
Похваляйса ты мною.
Перэд цесцёвум двором
Перэскоч да вороцечка,

Да не вубі да копыцечка,
Да не вуломі драночкі,
Не зробі неславочкі.
Да дай цесцю знаці,
Шо му едом воёваці,
Два дворэ звоюём
І камору зграбуем.
Комороньку да новенькую,
А дзевоньку молодзенькую24.

Пакуль вясельны поезд едзе да маладой, паязджане спяваюць розныя вясельныя песні. На Міншчыне, у вёсцы Лебедзева Маладзечанскага
раёна, напрыклад, падчас руху вясельнага поезда выконвалі сярод іншых
наступныя песні: “… Пада мной сівы конь – то ваеннік мой, / Вострая
шабелька – смеласць мая, / А нявеста – весялосць мая ”25.
__________________________________________________________________

Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 1, с. 274.
Ibid., c. 282.
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Вясельная традыцыя Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік, c. 233–234.
25
Песні сямі вёсак. Традыцыйная народная лірыка Міншчыны, укладанне і рэдакцыя Ніла
Гілевіча, Мінск 1973, c. 281.
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Перад хатай бацькоў маладой свацці жаніха спяваюць песні, у
якіх праслаўляюць прыгажосць, розум, спрытнасць і заможнасць маладога, але вясельны поезд маладога і яго дружыну сустракаюць зачыненыя
брамы. Малады мае самы рашучы намер, таму дае парады свайму вернаму сябру, выканаўцу яго волі і жадання, вараному каню, пабурыць усе
замкі разам са сцяною, завалодаць маладой дзяўчынай-прыгажуняй:
Та зялен баркун па дарожцы паслаўся,
Малады Яська да ў дарожаньку прыбраўся…
– Ой, вы рушайце, вараныя коні, пад намі,
Да будземо ехаць чатыры мілі барамі,..
Да станемо мы радком пад тынком,
Да выб’емо крамяную сценку із замком,..
Да павязём маладую дзеўку із вянком26.

Пасля нядоўгай спрэчкі перад замкнёнымі варотамі гаспадары запрашаюць дарагіх гасцей у хату, на шляху да якой сваты маладога выконваюць наступную велічальную песню: “Свістом, коні, свістом, / Штоб
не ўпалі лістом. / Да бегам, конікі, бегам, / Штоб не прыпалі снегам. /
Сюды з лебядою, / А назад з маладою…”27.
Як ужо адзначалася раней, конь у тэкстах беларускага фальклору,
у тым ліку, тых, што выконваліся падчас рытуальна-абрадавых дзеянняў
вясельнага абраду, даволі часта надзяляўся антрапаморфнымі рысамі. З
гэтай нагоды ў вершаваных радках вясельных песень конік жаніха валодае свядомасцю, вядзе размову з малайцом, дае яму парады ў адпаведнасці з абставінамі:
Ой, борам, борам баравым
Ляцеў конік вараны,
За ім малойчык малады:
– Паціша, кося, паціша,
Паслухай, кося, што ў лесе:
Да два галубы брукуюць,
Да два малойцы гаворуць…

Пашыбча, кося, пашыбча.
– Будзем у цесці па чэсці,
Цябе пасадзяць на куце,
Мяне паставяць на дварэ.
Ты будзеш піці-гуляці,
Я буду стаяці і рзаці28.

Да таго, як адправіцца к вянцу, маладая, паводле старадаўніх звычаяў і традыцыі, доўга і старанна прыбіраецца, сяброўкі ўпрыгожваюць
нявесту. Потым маладая, выходзячы на роднае падвор’е, кланяецца, у
першую чаргу, родным бацькам, пасля – хросным, а напрыканцы – усім
__________________________________________________________________
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прысутным на дварэ, і старому, і малому, каб дарожка да царквы была
лёгкай і шчаслівай, а шлюб – на ўсё жыццё. Гэта абрадавае дзеянне займае значны прамежак часу, таму дзяўчына звяртаецца да бацькі з просьбай прытрымаць каней, даць ёй магчымасць пакланіцца ўсім, нікога не
абмінаючы: “ – Прыбірайся, Кастулька, прыбірайся, / Конікі запрэжаны,
вазочкі завернуты. / – Кажу коням аброк даці / Маладым сватам пагуляці. / І радзіне пакланюся, / Усяей радзіне да ножак…”29.
Паводле старажытных звычаяў, да вянца коні павінны бегчы без
перапынку, каб хутка прывезці жаніха і нявесту ў царкву. Святочныя гукі
бразготак і званочкаў было добра чуваць на ўсім шляху вясельнага поезда. Гэты рытуальны шум у час руху вясельнага поезда, па трапнай заўвазе Л. Дучыц і І. Швед, адносіцца да абрадаў апатрапейнай магіі.
Згаданыя даследчыкі беларускага фальклору сцвярджаюць, што “семантыка гуку тут інтэрпрэтуецца ў аспекце звязвання локусаў рытуальнай
прасторы”30. Між іншым, бразготкі і званочкі нашы продкі выкарыстоўвалі неаднаразова на працягу шлюбных урачыстасцей таксама з мэтай
магічнай аховы маладых: перш за ўсё, па дарозе жаніха і нявесты да царквы; па-другое, на шляху маладой да хаты маладога, напрыканцы, калі
ішлі будзіць маладых зранку пасля першай шлюбнай ночы, нацягвалі
перад каморай вяроўку з бразготкамі ці званочкамі31. На ўсім шляху вясельнага поезда сяброўкі, свацці і дружкі маладога спявалі вясельныя
песні, прысвечаныя кожнаму з маладых паасобку і разам, усхвалялі шчаслівае і радаснае жыццё будучай маладой сям’і. Так, у вёсцы Клішавічы,
што на Гродзеншчыне, нявесце прысвячалася наступная песня:
Стаялі коні на стаянні
Ніхто гэтых коняй не знаваў,
Толька ўзнала Ганна малада
Брала коні, коні павада,
Вывяла коні са стаяння:
– Пейця, коні, пейця, кушайцё,
Ў заўтро й параньшэй гатуйцясё.
Адвязіця Ганну маладую

Ўдальшай – падальшай ад маманькі,
Ўдальшай – падальшай ад родненькае.
Прывязіця Ганну маладую
Бліжэй – пабліжэй к Ванячку,
Бліжэй – пабліжэй к маладзенькаму.
Бацькаў хлеб, бацькаў хлеб,
Бацькаў хлеб палыном пахне.
Ваняў хлеб, Ваняў хлеб,
Ваняў хлеб – шакаладзікам…32

Пасля вянчання вясельны поезд з маладымі, што сядзелі ў першай
павозцы, дружкамі жаніха, сваццямі, сватамі і сяброўкамі нявесты, яе
__________________________________________________________________
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баяркамі і большонкамі, рухаўся яшчэ больш жвава, без перапынку, пад
вясёлы звон бразготак і дробны перастук колаў так, што пыл слупам стаяў
на дарозе: “А пыльна, пыльна дарога, / А й дымна, дымна дуброва. / Хто
ету дарогу запыліў, / Хто ету дуброву задыміў ? / Ехаў Мішачка ад вянца, /
Конікамі дарогу запыліў, / Свечкамі дуброву задыміў”33. Гукі вершаваных
радкоў шлюбных песень, звон бразготак і званочкаў пад кожнай дугой у
абозе і на конскай вупражы, залівістая мелодыя гармонікі далёка вакол
абвяшчалі, што па шляху едзе вясельная дружына маладых34.
Па заканчэнні святочнага застолля ў маладой, яе з сяброўкамі,
сваццямі, баяркамі і большонкамі ўсаджвалі на вазы і адпраўлялі да маладога. Вазы з нявестай і яе прыданкамі з’язджалі з роднага падвор’я маладой пад велічальныя вясельныя песенныя спевы прысутных. У вёсках
Жыткавіцкага раёна Гомельскага Палесся пры развітанні нявесты з роднай хатай выконвалі сярод іншых наступную песню: “ – Бі коня, паганяй
коня, / Стаіць маці ды ўстрачае, / Да, да бацькавага двара. / Ды й маладых не забывае / А на бацькавым дварэ”35. Мусім заўважыць, што на ўсім
шляху да хаты маладога, дзе пасля абрання шлюбу павінна жыць маладая, свацці, сяброўкі нявесты і паязджане спявалі велічальныя песні, у
якіх гучалі вершаваныя радкі, прысвечаныя нявесце. Выканаўцы шчыра
заўважалі ў сваіх песнях прывабнасць дзяўчыны, яе працавітасць, павагу
да бацькоў, а яшчэ не абміналі згадаць аб багатым прыданым нявесты:
“З гары, з гары, з даліны / Беглі конікі чатыры, / Везлі карэту сінюю. /
Звянчалі Манечку сілаю, / Звянчалі за грошы, / Штоб быў Іванечка харошы”36. Лічым неабходным адзначыць, што ў шэрагу песенных тэкстаў,
якія выконваліся сяброўкамі, баяркамі і большонкамі маладой на шляху
да маладога, весялосць, бадзёрасць, моц і жвавасць каней проціпастаўляецца суму дзяўчыны і яе родных напярэдадні хуткага развітання:
Бягуць конікі, усе скачуць,
Аддаюць Ганначку, усе плачуць.
Бягуць конікі, радуюць,
Аддаюць Ганначку, сумуюць.
Бягуць конікі, развяцца,

Аддаюць Ганначку, шкадуюць,
Бягуць конікі, тупуюць,
Аддаюць Ганначку, не скупуюць.
Бягуць конікі, пляшучы,
Аддаюць Ганначку, плачучы37

__________________________________________________________________

33
Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 3, [склад. Л.А. Малаш; муз. дадат. З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік], Мінск 1983, с. 229.
34
У.М. Сысоў, З крыніц спрадвечных, Мінск 1997, с. 307.
35
Вясельная традыцыя Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік, с. 187.
36
Ibid., с. 255.
37
Запіс зроблены А. Паўлавай у 2014 годзе ад Кезік Яніны Уладзіміраўны, 1931 г.н. в.
Слабодка Браслаўскага р-на Віцебскай вобл.

269

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

Варта адзначыць, што ў даўнія часы паўсюдна на Беларусі нявеста
лічылася багатай, калі ў яе прыданым было шмат жывёлы, хатняй птушкі,
а ў вялікім пасагу – некалькі куфраў і скрынь; пасцель маладой складалася
з пярын і пуховых падушак. Дарэчы, каней і павозкі, на якіх перавозілася
прыданае нявесты, яе сяброўкі, баяркі і большонкі таксама ўпрыгожвалі
рознакаляровымі стужкамі, галінкамі каліны, яблыні, гронкамі пунсовых
ягад каліны, штучнымі кветкамі з белай і чырвонай паперы:
Чуваць, сваты, чуваць:
Кованыя колы стучаць,
Шаўковыя павады звіняць,
Равуць коні, равуць,

Багатырачку вязуць –
З скрынямі, з пярынамі,
З пуховымі падушкамі,
З чырвонымі істужкамі38.

У гэтай вясельнай песні святочнае ўбранне каней, што вязуць да маладога багатую нявесту з вялікім прыданым, падкрэсліваецца з дапамогай
яркіх, выразных эпітэтаў (“кованыя колы”, “шаўковыя павады”), вобразных, дакладных дзеясловаў (“равуць коні”, “павады звіняць”) і назоўнікаметафары (багатырачка). Прыданкі маладой, што вязлі да хаты маладога
яе багатае прыданае, па дарозе размаўлялі з канямі і пелі вясельныя песні,
у якіх праслаўлялі нявесту і жаніха, падкрэслівалі прыгажосць маладых,
працавітасць нявесты, а таксама прывабнасць, зграбнасць і сілу жаніха:
Разлягайся, дуброва,
Папраўляйся, дарога,
Пад нашы маладыя,
Пад коні вараныя.
Весяліцеся, зялёны гаі,
Ужо Ясь Марысю мае,
Харошую, маладую,
Як кветку ружаную.
А ў нашай Марыны
Пуховыя пярыны,
Лабэдзевы падушкі
Для Ясенька, для душкі.

Для Ясенька, для душкі.
– Конікі вараныя,
Чаго ж так патаміліся?
Ці вы так доўга ідзеце,
Ці вы цяжка вязеце?
– Яшчэ мы нядоўга ідзем,
Але цяжанька вязем:
Маляваную скрыню,
Пуховую пярыну,
Марыську – гаспадыню39.

Гэты песенны прыклад надта яркі, дакладны і выразны па змесце
не толькі сваім сэнсам, але таксама за кошт ўжывання пэўных эпітэтаў,
вобразных параўнанняў і памяншальна-ласкальных суфіксаў.
__________________________________________________________________
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На Гомельскім Палессі падчас падзелу святочнага караваю ў
шлюбным застоллі ў маладога, свацці спявалі вясельныя песні ў гонар
маладога і маладой, сярод якіх гучала і наступная: “Сівы конь, / Сівы
конь, / Залатая грыва, / Няхай наша маладая / Любіць маладога, / Пака
будзе жыва”40. Пасля ўручэння падарункаў маладой і маладому маці і
дачка-нявеста пачынаюць дзяліцца паміж сабою, аб чым у вершаваных
радках вясельнай песні сяброўкі маладой паведамляюць гасцям святочнага застолля:
На дабранач, маці, не лажыся спаці,
Давай, мамка, павячэрайма,
Павячэраўшы, падзелімся.
Табе, мамка, уся худобонька.

А мне – скрыня да коровонька.
Табе, мамка, конёчок,
А мне – Іванка-голубочок41.

У час вясельнага застолля ў хаце маладога госці маладой з вёскі
Палессе, што на Гомельшчыне, выказвалі песеннае пажаданне маладому
наступнага зместу:
У дарозе прывязаў Іванько
Каня к бярозе.
Не шагай, конічак, шырока,
А то будзе Ганначка далёка.
Шагай, конічак, вузенька,

Мая Ганначка блізенька.
У святліцы галасок раздаваецца,
Там Іванька сабіраецца
К свайму госцю на гарэлачку,
І па красную дзевачку42.

Родныя нявесты пасля заканчэння шлюбных урачыстасцей збіраюцца ехаць дадому, пакінуўшы маладую ў маладога, пад вершаваныя радкі
вясельных фальклорных спеваў: “Да свістом, коні, свістом, / Свістом, коні,
свістом, / Штоб не прыпалі мы лістом. / Бягом, коні, бягом, / Бягом, коні,
бягом, / Штоб не прыпалі мы тут снегом”43; або: “Да стаіць конік на стаенцы і гагоча, / Брат с сястрой да расстацца не хоча. / Да стаіць конік у
вароцечках, ножкай туп – / Заставайся, мая сястрычка, здарова тут”44.
Такім чынам, на кожным з этапаў беларускага вясельнага абраду
вобраз каня ў тэкстах рытуальна-абрадавых песень паўстае перад намі
жывёлай актыўнай, дзейснай, рухавай, разумнай; верным і надзейным
сябрам маладога. Вобраз каня ў якасці прадстаўніка зоаморфнага кода
вясельнай абрадавай паэзіі беларусаў сустракаецца на кожным этапе
шлюбнай урачыстасці, пачынаючы ад першага этапу вясельнага абраду,
сватання, і да ад’езду родных нявесты дадому пасля святочнага застолля
__________________________________________________________________
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ў маладога. Выкарыстанне вобраза гэтай жывёлы ў тэкстах беларускіх
вясельных песень на кожным этапе шлюбнай цырымоніі значна пашырае
і ўдакладняе персанажны вобраз жаніха, робіць яго больш поўным, пэўным, выразным, яркім і дакладным.
Паводле апублікаваных тэкстаў беларускай вясельнай абрадавай
паэзіі і матэрыялаў, атрыманых падчас палявых фальклорных экспедыцый у розных рэгіёнах краіны, другім зоаморфным вобразам па ступені
распаўсюджанасці ў песнях на розных этапах шлюбнай урачыстасці
яўляецца, на нашу думку, вобраз зайца.
Заяц (зайка, заінька, заюхна) у тэкстах песень беларускага вяселля
мае мужчынскую сімволіку45. Вобраз зайца ў якасці мужчынскага вобраза-сімвала яскрава і выразна адлюстраваны ў беларускім вясельным
абрадзе і рытуальных песнях. Паводле слушнай развагі А. Гуры, у фальклорных тэкстах беларускай вусна-паэтычнай творчасці, у прыватнасці,
у вясельных песнях, заяц з’яўляецца ўвасабленнем пладаноснага пачатку,
акрамя ўсяго іншага, гэтая жывёла ў народным уяўленні ў старажытнасці
надзялялася мужчынскай эратычнай сімволікай46. Вобраз зайца адносіцца
да фальклорных персанажаў, шырока і разнастайна распаўсюджаных у
славянскай культуры. У тэкстах шэрагу вясельных песень, якія выконваліся ў старадаўнія часы на розных этапах шлюбнай урачыстасці, зайка
заўсёды паўстае персанажам пяшчотным, яго называюць не інакш, як
“шэранькі зайка”, адзначае даследчык фальклору А. Лозка47. Заяц у вершаваных радках вясельных песень часцей за ўсё сімвалізуе жаніха. Напрыклад, варыянт велічальнай вясельнай песні, што выконвалі ў
старажытнасці спявачкі Ўшацкага раёна ў гонар жаніха, распавядае аб
марах маладога, які едзе жаніцца:
Бяжыць зайка па ячнішчу, туляся,
Едзе малады жаніціся, маляся:
– Дай, божа, такога цесця, як татка,
Дай, божа, такую цешчу, як мамка,
Дай, божа, такога швагра, як брат,
Дай, божа, такую сваццю, як сястра,
Дай, божа, такую жану, як я сам48.
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У гэтай песні выканаўцы праводзяць параўнанне паміж сумуючым зайцам, што бяжыць не павольна, а неяк “туляся”, і маладым хлопцам, які хвалюецца напярэдадні абрання шлюбу ад таго, што не ведае,
якія будуць яго новыя родныя. Дакладнасць і выразнасць гэтым вершаваным радкам надае выкарыстанне невядомым аўтарам такога мастацкага
сродку, як вобразна-псіхалагічны паралелізм. У другім фальклорным
прыкладзе, атрыманым у Смаргонскім раёне, шыкоўна апрануты маладзец параўноўваецца з прывабным, але баязлівым зайчыкам:
Бег заінька па залессю туляся.
Ехаў Мішачка са сваточкамі хваляся.
Ён полем едзець – поле лялеець ад яго,
Мастамі едзець – масты звіняць ад яго,
Садам едзець – сад зацвітае ад яго…49

Выканаўцы гэтай народнай песні з ужываннем вобразна-псіхалагічнага паралелізму і выразнай метафары падкрэслівалі лепшыя рысы і
якасці маладога, адзначалі, што такім выдатным хлопцам будзе ганарыцца родная маці і задаволена цешча: “… А рада-рада тая цешчанька,
чый ён зяць, / А радзей жа яго маманька, чый ён сын”50.
Вобраз зайца ў тэкстах беларускіх вясельных песень надзяляецца
антрапаморфнымі рысамі, згодна з якімі гэтая жывёла валодае свядомасцю, можа размаўляць чалавечым голасам, радавацца або сумаваць, ці
крыўдзіцца. Так, у вёсцы Грыбава Расонскага раёна, са старадаўніх часоў
вядома вясельная песня, прысвечаная маладому, у якой зайка, пакрыўджаны ад таго, што хлопец без віны пабіў яго, плача і гаворыць:
Сядзіць зайка пад ёлачкай, вочкі трэць,
Едзіць Віценька жаніціся і зайку б’ець.
– За што ж мяне, млады Віцечка, зайку б’еш,
Ці ж я табе сцежкі-дарожкі перабег,
Ці ж я твае конікаў супудзіў,
Ці ж я тваю мілую адзудзіў,
Перабеглі сцежкі-дарожкі шэры ваўкі,
Супудзілі тваіх конікаў мядзведзі,
Адгудзілі тваю мілую суседзі51.

З мінулых стагоддзяў да нашых дзён паўсюдна ў беларускіх вёсках
існуе звычай, вядомы пад назвай “лавіць зайца”. Звычай гэты ў сучасным
__________________________________________________________________
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варыянце, па меркаванні У. Сысава, мае двухсэнсавае семантычнае значэнне52. Па-першае, як вынікае з самой назвы, сэнс гэтага звычаю заключаецца ў тым, каб злавіць або “умыкнуць” дзяўчыну-нявесту, якая ўцякае:
“… Наехалі чужаземцы, / Тынок паламалі, / Верачку з сабою ўзялі”53. У
тым выпадку, калі гэтае дзеянне сапраўды адбывалася ў старажытным
вясковым вяселлі, маці дзяўчыны адпраўляла яе братоў у пагоню за няўдалым зяцем, уцекачом-зайцам. Браты нявесты рупліва даганялі беглых,
каб вярнуць цнатлівую дзяўчыну дадому. Так, спевакі вёсцы Круцілаўка
Ельненскага раёна наконт гэтай падзеі выконвалі наступную песню:
“Шурын за зяцем гоніцца. / – Стой, мой зяця, не ухадзі, / Маей сястрыцы
не ўвазі. / На табе коніка пры сядле, / Аддай маю сястрыцу пры касе, /
Пры дзявоцкай красаце. / – Не нада мне твой конік пры сядле, / Не дам
сястрыцы пры касе, / Пры дзявоцкай красаце”54. Па-другое, у гэтым старадаўнім звычаі захавалася “спрадвечнае добразычлівае жаданне нашых
продкаў-славян сустрэць новую сям’ю хлебам-соллю і з святой вадою,
каб ёй добра жылося і “багата было ўсяго”, і тым самым выказаць сваю
любоў, цярпенне і добрыя пачуцці да маладой і маладога55.
Іншы змест, на нашу думку, мае гэты звычай у вёсках Магілёўшчыны, дзе таксама “лавілі зайца”. Там вясельны поезд маладых, які з музыкамі і песнямі пад гукі гармоніку едзе з царквы пасля вянчання да хаты
маладой, перад уездам у вёску сустракала “брама”, ці поўнае вядро вады,
ці стул з пачастункамі, або іншыя перашкоды, каб забараніць праезд. Неабходна адзначыць, што рабілі гэта звычайна людзі чужыя, не свайго
роду, якія жадалі атрымаць выкуп за праезд ад родных жаніха. Дамаўляўся з чужынцамі сват маладога, калі падносіў прысмакі, гарэлку і
грошы. Пасля гэтага брама знімалася, “чэсныя людзі” акраплялі маладых
і іх гасцей, “абыходзячы вакол падводы вясельнай дружыны, вадою”, жадалі ім шчасця і дабрабыту56.
Нярэдка вобраз зайца ў тэкстах вясельных песень беларусаў атаясамліваецца з персанажным вобразам нявесты-сіраты, якая напярэдадні
абрання шлюбу ідзе за парадай на магілу да роднай маці. У некаторых
варыянтах такіх песенных тэкстаў праз вобразна-псіхалагічную паралель
паказваюцца паводзіны сумнага зайца і дзяўчыны, якая бядуе без маці:
__________________________________________________________________
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Ой, у лесе, лесе зайка кігіча.
Там млода дзевачка сваю мамку кліча.
Ой, яна ж яе кліча, ды не замаўляе,
Ды да сырой зямліцы шчыра прыпадае.
– Ой, зямліца ды сырэнечка,
Ды забрала матачку маладзенечку,
Як у саду вішаньку ды чырвоненьку,
Як у лесе ягадку ды салодзеньку57.

Паколькі вобраз зайца ў вершаваных радках вясельных песень беларускай вусна-паэтычнай творчасці часцей за ўсё паўстае сумным, пакрыўджаным, невясёлым, таму ў старадаўнія часы лічылася дрэннай
прыкметай сустрэць зайчыка па дарозе да вянца або апасля58. Зрэдку,
аднак, можна сустрэць вобраз гэтай жывёлы ў бадзёрым настроі. Так, у
перадвясельнай песні, якую выконвалі каравайніцы падчас выпякання
святочнага каравая на вясельнае застолле, зайчык адлюстраваны бадзёрым і надта жвавым: “Да бяжыць зайчык-райчык, / Нясе ў зубах ніці. /
Нашто тыя ніці? / Каравай упавіці”59. Гэтую і некаторыя аналагічныя
песні спявалі ў час вырабу каравая жыхаркі вёскі Рудзянец на Гомельшчыне ў мінулым стагоддзі. Пасля вянчання на вясельным застоллі ў маладой яе сяброўкі, баяркі і большонкі песеннымі спевамі папярэджвалі
нявесту аб тым, што муж у сямейным жыцці можа ставіцца да яе непачціва і караць нават пры адсутнасці з яе боку віны:
Скакаў зайчык праз папарчык у жыта –
Не раз будзеш, млода Манечка, біта.
Скакаў зайчык праз папарчык у ярку –
Не раз будзе табе, Манечка, па карку.
Скакаў зайчык праз папарчык у ячмень –
Не раз будзе табе, Манечка, у каршэнь…60

Пасля ўручэння маладым падарункаў падчас застолля ў маладога
ўдзельнікі шлюбнай урачыстасці і госці працягвалі спяваць вясельныя
песні, у якіх выканаўцы папярэджвалі маладых ад зняважлівасці да родных.
Напрыклад, на Гомельшчыне, у вёсцы Палессе, маладому прысвячалі песенныя радкі, у якіх раілі яму не быць бязлітасным да маладой жонкі пасля
вяселля. Маладзіца ў вершаваных радках такой велічальнай вясельнай
__________________________________________________________________
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песні зноў атаясамлівалася з пакрыўджаным зайцам: “Сядзіць заінька пад
сасоначкай, / Вочкі трэ. / Ён ужаліўся на маладога: / Біў мяне. / А ці я яму,
ці дарожачку перабег, / А ці я, ці шырокую перабег…”61.
Калі святкаванне вяселля ў маладога падыходзіць да заканчэння,
родныя нявесты збіраюцца ехаць дадому, клічуць яе з сабою. У тэкстах
некаторых вясельных песень, што выконваліся напрыканцы святочнага
застолля, вобраз зайца атаясамліваецца з вобразам роднага брата маладзіцы. Так, у песенным матыве, што выконваўся у такі момант у мінулыя
гады ў вёсцы Каханавічы Нясвіжскага раёна, гучаць сумныя ноткі пры
развітанні брата з сястрою, яго прапанова да нявесты ехаць разам дадому:
“Да за лесам, лесам зайчык кугіча, / Братка сястрыцу да дадому кліча: / – Едзьмо, мая сястрыца, са мною дадому. / Бо было добра мне жыці
з табою. / Была мая кашулька штодзень бяленька, / Была мая пасцелька
штоноч мякенька. / Цяпер мая кашулька штодзень чарненька, / Цяпер
мая пасцелька штоноч цвярдзенька”62.
Падрабязны разгляд вобраза зайца, прадстаўніка зоаморфнага кода
беларускай вясельнай абрадавай паэзіі, дазваляе зрабіць наступную выснову. Ужыванне вобраза гэтай жывёлы ў тэкстах вясельных песень разам
з персанажнымі вобразамі (жаніха, нявесты, родных маладой і маладога,
свата, дружак і іншых) значна пашырае гэтыя вобразы, робіць іх больш
выразнымі і дакладнымі. У шэрагу фальклорных тэкстаў вясельнай тэматыцы вобраз зайца з дапамогай мастацкага сродку ў выглядзе вобразнапсіхалагічнага паралелізму параўноўваецца з персанажнымі вобразамі,
перш за ўсё, галоўных дзеючых асоб вяселля – жаніха і нявесты, што дае
магчымасць лепш зразумець іх паводзіны і пачуцці, адчуць багацце ўнутранага міра, псіхічнае становішча кожнага праз простыя словы і ўчынкі,
адкрытыя адносіны з іншымі ўдзельнікамі шлюбных урачыстасцей і
прадстаўнікамі беларускай фауны.
Значна радзей у тэкстах вясельнай абрадавай паэзіі беларусаў сустракаецца вобраз мядзведзя. У кантэксце гэтых песень вобраз моцнага
прадстаўніка зааморфнага кода абрадавай паэзіі надзяляецца як жаночай,
так і мужчынскай сімволікай. Так, у адной з народных песень, што выконвалі падчас першага этапу шлюбнага абраду, сватання, у вёсцы Язбы
Крупскага раёна, спявачкі, звяртаючыся да сватоў, параўноўвалі свата і
сваццю адпаведна з мядзведзем і мядзведзіцай:
__________________________________________________________________
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А сваточак наш лугавы,
Як мядзведзечка баравы
Каля сталу ходзіць-мармочэць,
Нам гарэлкі даць не хочэць.
А свацця наша, лугавая,
Як мядзведзіца баравая,

Каля столу ходзіць-мармочэць,
Нам закускі даць не хочэць.
А дмецца свацця, дмецца,
А к нам не хінецца.
А дміся – не дміся,
А к нам прыхініся63.

Культ мядзведзя, на думку С. Санько, здаўна для ўсіх усходнеславянскіх народаў звязаны з плоднасцю, у прыватнасці, з жаночай. Разам з
тым, нягледзячы на тое, што ў фальклорных тэкстах вобраз мядзведзя
часцей за ўсё надзяляецца мужчынскай сімволікай, тым не менш, у беларускіх вясельных песнях вобраз гэтага няспрытнага вялікага і магутнага
звера ўвасабляе жаночы пачатак. Менавіта таму, на наш погляд, у шэрагу
вершаваных радкоў вясельных песень вобраз мядзведзя сімвалізуе нявесту. Так, у вёсках на Гомельскім Палессі ў старадаўнія часы падчас выканання рытуальна-абрадавых дзеянняў, калі жаніх забіраў сваю
нарачоную з хаты яе бацькоў, сяброўкі і свацці маладой спявалі:
Закідай, мамко, дрова,
Дрова закідай,
Оставайся здорова.
А ты, свякруха, трэскі,..

Спадзявайся нявесткі.
Сабірайцеся, дзеці,..
Мядзведзя глядзеці64.

У тэксце гэтай вясельнай песні персанажны вобраз нявесты параўноўваецца з зоаморфным вобразам мядзведзя, паколькі продкі нашы
ў даўнія часы былі перакананы ў іх падабенстве. Калі павозка з маладымі
па’язджала да хаты жаніха, свацці і госці маладога сустракалі іх наступнымі песнямі: “Прывезлі медзведзішчэ,.. / Да на новае селішчэ”65. У старажытныя часы вобраз мядзведзя, па меркаванні С. Санько, выступаў
апекуном шлюбавін66.
Паводле развагі Э. Зайкоўскага і С. Санько, мядзведзь з часоў старадаўняй даўніны лічыўся “адной з самых сакралізаваных жывёл у міфалогіі,
зверам, які памірае і ўваскрасае”. З пункту гледжання гэтых даследчыкаў,
у беларускім фальклоры і міфалогіі пашыраны матыў пра паходжанне мядзведзя ад чалавека, які, пераапрануўшыся ў кажух поўсцю вонкі, спрабаваў
напалохаць Бога67. Вобраз мядзведзя ў фальклорных творах, у тым ліку,
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тэкстах вясельных песень, заўсёды быў адным з самых улюбёных. Асабліва распаўсюджаны рытуальныя песні вясельнага абраду з ужываннем гэтага вобраза ў цэнтральнай і паўночнай частках Беларусі. У тым выпадку,
калі рабіць пералік звяроў паводле іх старшынства, мядзведзь будзе займаць, часцей за ўсё, другую пазіцыю, саступаючы першынства адно льву –
цару звяроў. Між іншым, мядзведзь з’яўляецца адным з найбольш папулярных персанажаў беларускай народнай міфалогіі, нездарма, лічым, сама
назва гэтага зоаморфнага вобраза ў старажытнасці з’яўлялася табуляванай68.
З этнаграфічных матэрыялаў, па сведчанні С. Санько, вядома, што
выкарыстанне вывернутага кажуха на Беларусі з даўніх часоў з’яўлялася
істотным элементам вясельнага абраду. Вучоныя-філолагі і даследчыкі
фальклору бачаць у гэтым элеменце водгулле архаічнага культу мядзведзя, сляды якога на тэрыторыі нашай краіны прасочваюцца з часоў эры
неаліту69. Згодна з традыцыямі і мясцовымі звычаямі маці жаніха павінна
сустракаць маладых пасля вянчання ў незвычайным выглядзе, для чаго
яна незалежна ад пары года надзявала на сабе кажух, вывернуты поўсцю
футра наверх, прыпадабняючыся, такім чынам, да мядзведзя: “Ой, ой,
ой! Ой, чужая маці / Надзела кажух, каб дзеўку спужаці!”70. Паводле
меркавання У. Сысава, семантыка абрадавых дзеянняў гэтага вясельнага
рытуалу сустрэчы маладых тлумачыцца тым, што ўсе дзеянні ўдзельнікаў
шлюбных урачыстасцей былі накіраваны на забеспячэнне дабрабыту і
“шчаслівай долі” маладой сям’і. Кажух, што надзявала свякроўка, ў дадзеным выпадку, па народных уяўленнях, павінен быў адпужваць нячыстую сілу ад месца, дзе бацькі маладога сустракалі сына і нявестку. Нашы
продкі верылі ў тое, што прысутнасць усялякіх нячысцікаў найбольш верагодна менавіта на адкрытай прасторы падвор’я71. Варта адзначыць наступнае: дастасаванне сімвалічнага вобраза мядзведзя і з вобразам
нявесты, і з вобразам яе свякрові зусім невыпадкова. Па слушнай заўвазе
С. Санько, тлумачыцца гэта тым, што сталая жанчына – свякроў – ужо выканала свой абавязак, прызначаны ёй маці-прыродай, працягнула свой род,
нарадзіўшы дзяцей, а маладая жанчына – нявеста, якой гэта яшчэ давядзецца зрабіць у замужжы72. У фальклорным вобразе мядзведзя, па меркаванні гэтага даследчыка беларускага фальклору, з якім немагчыма не
пагадзіцца, гэтыя ўяўленні, хутчэй за ўсё, узыходзяць да эпохі матрыярхату,
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і, значыць, уяўляюць яго найбольш архаічны пласт. Акрамя таго, больш
позняе ўяўленне пра вобраз мядзведзя ўзыходзіць да эпохі патрыярхату,
што, у сваю чаргу, знаходзіць сваё праяўленне ў вобразе мядзведзя ў тым
выпадку, калі ён сімвалізуе мужчынскі вобраз, перш за ўсё, яго маладосць, здароўе і моц73: “…Скамарохі стаяць, / Мядзведзя дзяржаць. /
Ланцуг залаты, / Мядзведзь малады. / Як рыкнець, як раўнець, / Маё
сэрца ўлякнець”74. Вершаваныя радкі гэтага вясельнага песеннага матыву
адлюстроўваюць ператварэнне маладога ў мядзведзя.
Па слушнай заўвазе А. Гуры вобраз мядзведзя з’яўляецца адным з
асноўных персанажаў народнай заалогіі, жывёлай, надзеленай у фальклорных тэкстах антрапаморфнымі рысамі, а таксама сімволікай плоднасці,
урадлівасці, здароўя, моцы і шлюбу, што знаходзіць яркае адлюстраванне
на розных этапах шлюбнай абраднасці. У тэкстах песень беларускага вяселля мядзведзь сімвалізуе жаніха, сватоў, зрэдку нявесту. Мядзведзь вяршэнствуе, як ужо адзначалася намі раней, пасля цара звяроў, льва, сярод
іншых прабывальнікаў лесу. Найбольш ярка і разнастайна вобраз мядзведзя прадстаўлены ў вясельным песенным фальклоры ўсходніх і паўднёвых славян75. У беларусаў на паходжанне мядзведзя ад чалавека ў
старадаўнія часы паказвала тое, што мядзведзь у тэкстах вуснай народнай
творчасці можа радавацца і сумаваць, разумець чалавечую мову і гаварыць на ёй76. З тэкстаў некаторых вясельных песень, што выконваліся падчас абрадава-рытуальных дзеянняў вясельнага абраду ў вёсцы Чапялёва
Слонімскага раёна, гаспадары хаты – бацькі маладога або маладой маглі
паўставаць у выглядзе мядзведзяў:
Мядзведзь барадаты,
Гаспадарык багаты,
Ды выкаці тую бочку,
Што стаіць у куточку.

Мядзведзіца калмата,
Гаспадынька багата,
Даставай тыя рэчы,
Што стаяць ў цябе ў печы77.

Гэты песенны матыў паказвае заможных гаспадароў у вобразе мядзведзя: гаспадар – “мядзведзь барадаты”, а гаспадыня – “мядзведзіца
калмата”, якія вітаюць гасцей у сваёй хаце.
Падчас вясельнага застолля на Гомельшчыне, калі дзялілі каравай,
госці выказвалі маладым свае шчырыя пажаданні, у якіх жадалі моцнага
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здароўя, дабрабыту і шмат нашчадкаў, прыгожых і моцных, якіх параўноўвалі з мядзведзямі: “– Даруем медзі, штоб радзілісь дзеці, як мядзведзі”78.
Бацькі і блізкія родзічы нявесты згодна даўніх звычаяў і мясцовай
традыцыі наведваюць маладых праз тыдзень пасля вяселля. У застоллі госці
з боку маладзіцы спяваюць, як і падчас шлюбных урачыстасцей, вясельныя
песні; з дапамогай вершаваных радкоў даюць парады маладой і маладому
наконт сямейных адносін, а маладзіцу навучаюць паразуменню са свякроўю. Так, спявачкі вёскі Аляксандраўка, Старадарожскага раёна Мінскай
вобласці звярталіся да маладзіцы з наступнымі песеннымі радкамі:
Ой, у леся, ў леся мядзведзь рыкая:
– Будзе табе, Манечка, свякруха ліхая.
– Я ж тому мядзведзю сілязён паткіну,
Я сваю свякруху пярынаю накрыю.
Яна будзя варчаці, а я буду маўчаці,
Яна будзя гаварыці, а я буду наравіці…
Яна будзе мяне клесьці, а я буду хату месьці79.

Выходзіць, зоаморфны вобраз-сімвал мядзведзя, які мае жаночую
і мужчынскую сімволіку, пры выкарыстанні ў тэкстах народных песень
са шлюбнай тэматыкай на розных этапах вясельнага абраду амаль паўсюдна ў старажытнай беларускай вёсцы дапамагае адлюстраваць персанажныя вобразы удзельнікаў святочнай цырымоніі разнастайна,
найбольш дакладна, пэўна і пашырана. Ужыванне гэтага жывёльнага вобраза дапаўняе вобразы персанажнага кода – дзеючых асоб вяселля; паказвае глыбіню і моц іх пачуццяў і перажыванняў пры ўдзеле ў рытуалах
і выкананні абрадавых дзеянняў, а таксама выказванні мар і пажаданняў.
Наступным зоаморфным вобразам, які таксама даволі часта сустракаецца ў тэкстах песень беларускага шлюбнага абраду, можна лічыць вобраз
куніцы, жывёлы з жаночай сімволікай. Паводле А. Гуры, куніца надзяляецца
таксама шлюбнай, эратычнай і ткацкай сімволікай80. Па меркаванні С. Фацеевай, куніца (куна, кунанька, кунка, куначка, конухна, конка) у вясельнай
вусна-паэтычнай творчасці беларусаў сімвалізуе нявесту, маладую81:
Да па бары, бары куна хадзіла,
Залатым падгарлем весь бор асвяціла,
Сямі бор сакалоў да яна згардзіла,
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Да цябе, сакол, сама захацела.
Па новых па сенях дзеванька хадзіла,
Залатым пярсцёнкам сені асвяціла,
Сямі сёл малайцоў да яна згардзіла,
Да цябе, Марцінка, сама захацела82.

Хтанічная сімволіка куніцы выяўляецца ў яе колеравай характарыстыкі: у фальклорных тэкстах, у тым ліку, беларускай вясельнай абраднасці, для куніцы, як і для собаля, гарнастая, бабра характэрны эпітэт
чорны. Напрыклад, з чорнай куніцай у вершаваных радках беларускай
вусна-паэтычнай творчасці параўноўваецца нявеста: “Ой, едзем мы, едзем,
/ Чорнай куначкі следам. / Чорнай ды прывабнай / Ганначкі багатай. / Ой,
там пастанем, / Дзе сваіх застанем…”83. Беларускаму і украінскаму
песеннаму матыву, адзначае А. Гура, “чорных гарнастяў, баброў, куніц ці
сабалей у карэнняў райскага (шчаслівага) дрэва, якія падкрэсліваюць хтанічную прыроду жывёл сямейства куніцавых, адпавядае … у песнях вобраз “дрэўца кіпарыснага”, што стаіць на гарэ. Дрэўца гэтае кунамі
абрасло, сабалямі квітнее”84. Шматлікія песенныя прыклады сведчаць пра
тое, што амаль паўсюдна сярод беларускага, рускага і украінскага вясельнага
фальклору распаўсюджаны прыгаворы дружкі або свата, у якіх паязджане
жаніха завуць сабе паляўнічымі на куніцу, лісіцу, зрэдку – на гарнастая. Існуе
меркаванне, згодна з якім паляўнічыя на чале з маладым па слядочках куны
прыходзяць у хату бацькоў маладой: “ снегам, кунанька, снегам, / Мы за
табою следам. / Будземо пазнаваці, / У каторай дзеванька хаце”85.
Часцей за ўсё, ва ўсходнеславянскім песенным фальклоры, перадусім,
хлопец і дзяўчына, ці жаніх і нявеста адлюстроўваюцца як собаль і куніца, гарнастай і куніца, значна радзей – бабёр і куніца86. У шэрагу тэкстаў рытуальна-абрадавых песень, што выконвалі ў старадаўнія часы на
розных этапах вясельнага абраду, пару прыгожай маленькай куніцы складаў бабёр чорненькі:
Што ж мовіла кунанька
Чорненькаму бобрыку?
– Прыплынь, прыплынь, чорны бобра,

Цёмнай ночы добра.
Што ж мовіла дзеванька
Маладзенькаму жанішку?
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– Прыедзь, прыедзь, жанішок,
У панядзелак раненька.
– Ой, як мне прыехаці,

Калі твой бацька багаты,
Вароты зачынены87.

У гэтых вершаваных радках з выкарыстаннем вобразна-псіхалагічнага паралелізму праводзіцца параўнанне паміж двума парамі закаханых – з аднаго боку, паўстае пара – куніца і бабёр, з другога – дзеванька
і маладзенькі жанішка: і куна, і дзеванька прапануюць свайму каханаму
хуткае спатканне. З тэксту іншай песні, у якой маладая дзяўчына параўноўваецца з зааморфным вобразам куніцы, бачна, што маладая, падобна
да куніцы, пахаджвае па новых сенях, збіраецца да шлюбу, мусіць назаўсёды пакінуць бацькаву хату, але перад гэтым прапануе бацьку падзяліць
агульную маёмасць:
Ходзіць кунанька па сенажаці, гагочыць,.
Ходзіць дзевачка па новых сенях – алчыць,
Баценька падзелу просіць:
… Табе, баценьку, хата і камора,
А мне, маладой, скрыня, пярына і карова88.

Разам з тым, нярэдка адбывалася так, гаворыцца ў вершаваных радках вясельнай абрадавай песні, што паводзіны нявесты былі падобны да
куніцы: напрыклад, куніцы надакучыла знаходзіцца ў бару, а дзяўчыне – у
бацькоўскай хаце, таму і жывёла, і дзяўчына жадаюць вырвацца са звыклага становішча, кожная з іх звяртаецца за дапамогай да свайго мілага:
Ходзіць чорна куна па двору,
Водзіць сваго саболя з сабою:
– Ой, выведзь, выведзь з бору
Мяне, мой чорны саболю.
Ужо ж бо мне баравіначка даела,
Ужо ж бо мне садавіначка прыспела,
Ужо ж бо й шышкі абілі мне ножкі.

Ходзіць малада дзеванька па двору,
Водзіць сваго жанішка з сабою:
– Ой, выведзь мяне, мой міленькі,
Выведзь мяне ад маго баценькі.
Ужо ж бо мне бацькава дзела даела,
Ужо ж бо мне свякроўства прыспела89.

Варта адзначыць, што і зааморфны, і персанажны вобразы (куніца
і дзяўчына-нявеста) у тэкстах беларускіх вясельных песень паўстаюць
асобай гордай, з развітым пачуццём уласнай годнасці і прыгажосці. Пералічаныя рысы характару гераінь фальклорных твораў вельмі падабаюцца і качару, і маладому. Кожны з жаніхоў не можа знайсці для сябе
іншую пару з гэтакай жа прывабнасцю:
__________________________________________________________________
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Ходзіць куна па сенажацях, па нізу,
А за ею сівы селязень паблізу:
– Пастой ты, сівая куна ты мая,
А яна стала, адшчабятала: – Не твая,
Бо я ў бару адна куна, а ты птах:
Шукай такой сабе пташкі, як ты сам.
– Пералець чатыры лясы, а ў пятым ўстрэць.
Не нашоў жа такой пташкі, як ты есць.
Ходзіць Матронка па новых сенях, па нізу,
А за ёю малады Цімошачак паблізу:
– Пастой, пажджы, маладая Матронка ты мая,
А яна стала, адказала: – Не твая,
Бо я ў бацькі адна дочка, а ты пан:
Шукай сабе такой панны, як ты сам.
– Пераехаў я чатыры сялы, а ў пятым ўстрэць,
Не нашоў жа я такой панны, як ты есць90.

З вершаваных радкоў іншай вясельнай песні вынікае, што дзяўчына
ўпікае свайго жаніха ў тым, што яму лепей жыць у роднай хаце, тады як ёй
надта кепска ў чужой. З гэтага фальклорнага песеннага прыклада відавочна,
што адносіны паміж двума закаханымі раскрываюцца праз вобразную паралель з двума зааморфнымі вобразамі-сімваламі – кунай і выдрай:
Спіралася куна з выдрай над вадой:
– І лучше табе, выдзёрачка, нячым мне:
І ты блізенька для рэчачкі, а я не,
Ты ж, выдзёрачка, пакупаешся, а я не.
Спіралася млада Ніначка з Сяргейкам:
– Й лучше табе, мой Сяргейка, нячым мне:
Ты ў сваёй хаткі і ў роднай маткі, а я не.
Каля цябе ціхонечка абойдзець,
Мяне, маладзенькую, пабудзіць
І, выйшаўшы на вуліцу, пасудзіць:
– Як я сваю нявестачку будзіла,
Дык тры разы к краваці падхадзіла.
А як спіць-ляжыць мая малада, не ўстаніць,
А як устаніць, работанькі не знаіць,
І туды-сюды ручкі памыіць ды за стол91.

Як бачым, у гэтай вясельнай песні дзяўчына зайздросціць міламу,
а куна – выдре. У гэтым песенным тэксце дакладна і разнастайна адлюстравана параўнанне паміж прадстаўнікамі персанажнага кода (нявеста,
__________________________________________________________________

90
91

Вяселле. Песні ў шасці кнігах, кн. 1–6, кн. 3, с. 174.
Ibid., с. 26.
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жаніх, свякроў) і зааморфнага (куна і выдра). Нельга не заўважыць, што
пэўную выразнасць і вобразнасць паводзінам і ўчынкам персанажным і
зааморфным вобразам дадаюць вобразныя яркія эпітэты і ўмяньшальналаскальныя суфіксы назоўнікаў, прыметнікаў і прыслоўя: выдзёрачка, рэчачка, маладзенькая, нявестачка, блізенька, ціхонечка.
Такім чынам, фальклорны вобраз-сімвал куніцы, які даволі часта
выкарыстоўваўся ў тэкстах беларускай шлюбнай тэматыцы, дае магчымасць зразумець персанажны вобраз нявесты больш поўна і ўсебакова,
ацэніць глыбінны сэнс яе душэўных пачуццяў, веліч і прастату ўчынкаў,
адкрытасць і шчырасць імкненняў. Парны зааморфны вобраз куніцы з
жаночай сімволікай нагадваў нявесце ў вершаваных радках фальклорных
тэкстаў аб неабходнасці ўважлівых адносін да суджанага і родных, жыцця
з нарачоным у згодзе і ўзаемаразуменні, каханні і адданасці да скону.
У цэлым, ужыванне вобразаў-сімвалаў жывёл у тэкстах беларускіх
вясельных абрадавых песень скіравана на лепшае разуменне глыбіні і хараства няхітрых дзеянняў і пачуццяў удзельнікаў шлюбнай урачыстасці,
перадусім, галоўных дзеючых асоб свята вяселля – жаніха і нявесты. Выкарыстанне ў песенных тэкстах вобразаў жывёл на кожным з этапаў вясельнага абраду значна пашырае і ўдакладняе персанажныя вобразы
шлюбнай цырымоніі, робіць гэтыя вобразы больш выразнымі і разнастайнымі, дапамагае адчуць глыбіню перажыванняў кожнага ўдзельніка
вясельнай урачыстасці за ўяўнай прастатой іх мовы і ўчынкаў.

Вячеслав Корнієнко

РОЗВІДКА САВИ ШЕВЧЕНКА
ПРО ЕТИМОЛОГІЮ ГІДРОНІМУ “ІНГУЛ”
Масові репресії, що розгорнула радянська влада у 1930-х рр., призвели до справжнього знеголовлення української науки, особливо гуманітаристики, що особливо дошкуляла російському комуністичному
керівництву. Зокрема, були ліквідовані комісії ВУАН, а разом з ними – і
розгорнута система зв’язків цих установ та їх працівників з місцевим краєзнавчим рухом, представники якого у більшості своїй також зникли у
радянських таборах. Проте ознайомлення зі збереженими архівними матеріалами засвідчує високий науковий потенціал досліджень як співробітників ВУАН, так і краєзнавців, що надсилали до академії свої розвідки
та статті1. Сучасна українська гуманітаристика повернула з небуття велику кількість забутих постатей українського краєзнавства, проте багато
ще імен лишаються у тіні забуття. Так, зокрема, сталося з кіровоградським краєзнавцем Савою Пилиповичем Шевченком.
Його дослідницька діяльність лишається практично незнаною. Та
й інформацію про нього доводиться збирати буквально по крихтах.
Невелику згадку про краєзнавця залишила у своїх спогадах про навчання
у Кіровоградському педагогічному технікумі 1926–1929 рр. Анастасія
Гордієнко, з якої можна отримати деяку інформацію про характер та рід
діяльності Шевченка:
“Історію викладав Шевченко Сава Пилипович, його уроки ми любили. Він їх унаочнював, вів з нами розкопки курганів на околиці Кіровограда. В одному кургані знайшли три людські кістяки, один лежав
боком, в руках тримав горщик. Рядом лежав кістяк кінський. З речей
нічого не знайшли. Раз повернулися з розкопок дуже пізно, лабораторії
були закриті. У нас на руках лишились два людських черепи, які ми
змушені були забрать в нашу кімнату. Ніхто не хотів ложить їх під своє
ліжко, погодилась я. Бачу сон: страшний скелет нахиляється наді мною,
кистями рук хватає за горло і душить. Я так сонна кричала, що всіх побудила. Тоді череп положили під стіл, а рано поспішили віднести в лабораторію”2.
__________________________________________________________________

Висловлену мною тезу підсилює та обставина, що нерідко ці наукові праці видавались
й видаються нині “вченими” під власними прізвищами. Що ще раз доводить необхідність
археографічних публікацій праць українськх вчених, які зберігаються у рукописах.
2
А.І. Гордієнко, Спогади, [Електронний ресурс], Режим доступу: http://mokry.org.ua/hai-6.html.
1
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З наведеного тексту добре помітно, що Сава Пилипович належав до
тої діяльної когорти краєзнавців, завдяки яким у 1920-ті роки активізувались всебічні дослідження місцевої історії. Як бачимо, Шевченко брав особисту участь у археологічних розкопках, проводив архівні розшуки. Як
вдається з’ясувати з деяких листів, що збереглися в архіві ВУАН, він активно співпрацював з науковими установами Академії, зокрема, з Комісією
Полудневої України, для тематичної збірки якої (“Полуднева Україна”) він
підготував статтю “Боротьба за торговельні шляхи в колишній Бургардівській паланці”3. Втім, збірка не була надрукована, тож стаття заховалася в архіві ВУАН, як і низка інших праць кіровоградського краєзнавця. З-поміж
них – стаття, що присвячена етимології гідроніму “Інгул”.
Разом з рукописом у справі зберігається й супровідний лист до голови
комісії Михайла Грушевського, у якому Шевченко, окрім повідомлення про
надіслану статтю, оповідає про хід пошуків відомостей щодо історії участі
греків у побудові фортеці св. Єлизавети. З тексту невідомо, чи була підготовлена ця наукова розвідка про Інгул для якогось конкретного видання, чи
писалася “на перспективу”. Так само невідомий висновок Грушевського
щодо неї. Проте означений лист засвідчує співпрацю краєзнаця з Комісією
Полудневої України, хоча серед позаштатних співробітників із Зінов’євська (Кіровограда) згадується тільки Н. Бранер4. Тож якою мірою був залучений Шевченко до роботи Комісії, наразі встановити важко.
Як відомо, етимологія назви річки “Інгул” досі залишається дискусійною. Висловлюються різні припущення її походження: від тюркського
*eni- -gul ‘нове озеро’ (А. Скальковський) або турецького ien-kul ‘широке
озеро’ (Д. Яворницький), а також від турецького *ángül ‘тихий, лінивий’
(М. Фасмер)5. З-поміж цих багатьох версій у 1968 р. О. Трубачовим висловлювалась і та, яку в своїй розвідці обстоює С. Шевченко: від давньоруського *ǫglъ ‘кут’, що пізніше було запозичене тюрками та збережене до
сьогодні у їхній у фонетичній обробці6. Тож, як бачимо, висловлене на
сорок років раніше тлумачення кіровоградського кразнавця з етимологічного погляду цілком має право на існування, тим більше, зважаючи на
наявність слов’янського населення на цій території7, що й стало однією
з причин пошуку Шевченком саме слов’янського кореня цього гідроніму.
__________________________________________________________________

Т.П. Папакіна, З історії втрачених видань Всеукраїнської академії наук: збірник
“Полуднева Україна”, Архіви України 6 (2001) 31.
4
Н. Швайба, Комісія Полудневої України ВУАН (1926–1930 рр.), Наукові записки. Збірник
праць молодих вчених та аспірантів 12 (2006) 330.
5
М.П. Янко, Топонімічний словник України: Словник-довідник, К. 1998, с. 155.
6
О.Н. Трубачев, Труды по этимологии: Слово. История. Культура, Москва 2009, т. 4,
с. 606–607.
7
Див.: Давня історія України, т. 3, К. 2000, с. 13–213.
3
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Окрім результатів археологічних пошуків, що, як свідчать “Спогади” А. Гордієнко, проводились за безпосередньою участю Шевченка,
на думку про слов’янський характер назви річки його наштовхнула згадка
грецького ’Όγγλον, що міститься у “Хронографії” Феофана Сповідника8,
коли той оповідає про розселення орди Аспаруха, яка займала територію
між річками Дністром, Дніпром та Оглом9. Локалізація останнього, рівно
як і те питання, що Огл – це назва річки чи місцевості, досі лишається
предметом суперечностей10, у якій, щоправда, Шевченко оригінальний,
адже жоден до та після нього не ототожнював Огл з річкою Інгулом. Зважаючи на ту обставину, що у тексті “Хронографії” Феофан під Оглом розуміє саме річку11, а його географічні описи в “екскурсі про болгар”
доволі плутані12, допустима версія Шевченка про те, що верхня межа володінь Аспаруха обмежувалась верхів’ями Інгула, розташованим між
Дністром та Дніпром, та на північній схід від устя Дунаю (за Феофаном –
північніше Дунаю).
Таке ототожнення примушує дещо переглянути історію кочів’їв
болгар Аспаруха теренами степової України, адже ’Όγγλον переноситься
з району Добруджі, де його намагаються шукати коментатори Феофана,
значно східніше. Втім, такої мети у своїй статті С. Шевченко не переслідував, а підняті у зв’язку з таким ототожненням згаданого візантійським
істориком ’Όγγλον питання змушують до окремого більш широкого розгляду. Можливо, саме з цієї причини стаття й не була надрукована, адже
потребувала подальшого доопрацювання. Втім, незважаючи на це, з наукового погляду праця Шевченка щодо етимології гідроніму “Інгул” не
втратила свого значення, тому й має бути опублікована, що стане вагомим
кроком відновлення пам’яті несправедливо забутого кіровоградського
краєзнавця.
***
Рукопис статті та пов’язаний з нею лист Савви Шевченка до Михайла Грушевського зберігаються у фонді Всеукраїнської академії наук
__________________________________________________________________

8
Щоправда, С. Шевченко користувався не самою працею Феофана, а запозичив згадку
цього пасажу з праці І. Забєліна.
9
И.С. Чичуров, Византийские исторические сочинения: “Хронография” Феофана, “Бревиарий” Никифора. Тексты, перевод, комментарий, Москва 1980, с. 61.
10
И.С. Чичуров, Византийские исторические сочинения.., с. 115–117; И.С. Чичуров, Об
одной конъенктуре к “Хронографии” Феофана, Летописи и хроники, 1976 г.: М.Н. Тихомиров и летописание, Москва 1976, с. 12–22.
11
И.С. Чичуров, Об одной конъенктуре.., с. 15.
12
И.С. Чичуров, Экскурс Феофана о протоболгарах, Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования, 1975 г., Москва 1976, с. 65–80.
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(ф. Х) Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Лист публікується мовою оригіналу сучасним правописом, у
статті ж мною збережено авторську орфографію.
С. Шевченко – М. Грушевському, Кіровоград – Київ, 8 вересня 1929 р.

Вельмишановний Профессоре!
Прошу пробачити, що дозволяю собі надіслати на Ваш висновок
невелику нотатку з історичної географії про річку Інгул13.
За авторитетні вказівки буду щиро вдячний.
Робота над греками, що були серед перших мешканців формштадту
фортеці св[ятої] Єлисавети14 тимчасово наперед не посувається: ще не
пощастило здобути потрібних документів з архіву т[ак] зв[аної] грецької
церкви15, але я ще не втратив надії здобути потрібне.
Варто було б, на мою думку, докладно зупинитися на ролі греків в
південностеповій торгівлі взагалі, але потрібних матеріалів під руками
немає.
З вітанням С. Шевченко.
8 – ІХ – [19]29 р.,
м. Зінов’євське16, вул. Жовтневої Революції, № 26.
ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 11903, арк. 1, автограф.

__________________________________________________________________

Інгул – річка у Центральній та Південній Україні, ліва притока Південного Бугу.
Мовиться про фортецю св. Єлизавети, закладену 1753 р. як адміністративний центр
Новослобідського козацького полку. Нині – Кіровоград, обласний центр України.
15
Мовиться про собор Пресвятої Володимирської Богородиці, зведеної у 1812 р. на місці
дерев’яної Константинівської церкви (1766 р.). У двох будинках на подвір’ї церкви розміщувався архів Свято-Троїцького храму, перенесений з фортеці. Нині – кафедральний
собор Свято-Різдва Пресвятої Богородиці.
16
Назва Кіровограда у 1924–1934 рр.
13

14
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Сава Шевченко

ІНГУЛ – СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ѪГЛЪ
(Нотатки з історичної ґеоґрафії)17
Окремі археологічні знахідки [великий мідяний казан з с. Матусівки В[елико]-Виськівського р[айо]ну понад р. В[еликою] Виссю, глиняний горщик і точильний брусок з могили при с. Піщаний Брід над
р. Чорний Ташлик (Ново-Український р[айо]н), дві золоті каблучки й
бронзова орнаментована платівка з с. Покровського над р. Аджамкою (Зінов’євський р[айо]н)]18, що їх було зроблено протягом літа 1929 року й
які необхідно зарахувати до кількості тих, що безумовно свідчать про перебування старого слов’янства на території сучасної Зінов’євщини, порушують питання й про первісну назву річки, що розділяє зінов’євську
округу на дві частини (західню й східню).
Як давно вже відомо, Південний Бог і Дніпро разом із своїми припливами безумовно слов’янські, але серед цих слов’янських за назвами
річок між іншими заплуталося дві дуже близькі за назвами нині зовсім
незначні річки (Інгул та Інгулець), що вносять певний дисонанс в так би
мовити слов’янську гармонію.
Інгул та Інгулець (раніш Великий та Малий Інгули) з частиною
своїх припливів наче заперечують можливість шукати слідів старого
слов’янства в південно-східній частині Зінов’євської округи, але припадає визнати, що теперішні неслов’янські назви частини з цих річок в дійсності криють, або мусять крити, в собі суто слов’янський корінь.
Хоч грецькі назви місцевостей і річок південноукраїнського степу
й не можна вважати за цілком певне й авторитетне джерело, але в окремих випадках все ж таки серед великої кількості назв, що їх подають
грецькі історики й ґеоґрафи, можна дещо знайти, особливо, коли ці відомості можна ствердити матер’яльними знахідками.
Візантійські історики останнього аварського нападу на Царгород
(початок VII-го сторіччя) між іншим розповідають, що в державця булгарського було п’ятеро синів. Третій з цих синів, Аспарух, оселився був
між річками: Дніпро, Онгл та Дністро19.
__________________________________________________________________

Нижче на листі дописано: “м. Зінов’євське, 1929 р.”.
Це велике речення взяте у квадратні дужки самим С. Шевченком, всередині розкриття
скорочених слів моє.
19
Ив. Забелин, История русской жизни, часть первая, Москва 1908, с. 463. Примітка виконана самим С. Шевченком у круглих дужках у тексті, у сторінкове посилання оформлене мною відповідно до вимог збірки.
17
18
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Якщо припустити, що р. Онгл, понад берегами якого між іншим оселилися орди аспарухові, є не що інше, як та річка, що зараз відома під назвою Інгула, то припадає визнати, що ця теперішня назва є перекручена за
татарсько-турецьких часів на татарсько-турецький штиб стара слов’янська
назва, що в ній десь ще до Х-го сторіччя мусив бути широкий носовий – Ѫ.
Ѫглъ (Онгл) – Углъ – Інгул – такі поступові зміни в назвах обох річок.
Початковий слов’янський корінь в незрозумілому для нових татарсько-турецьких мешканців південноукраїнського степу перетворилося20
з старого слов’янського Углъ на Інгул, що за цією формою зберіг сліди
своєї початкової слов’янської назви навіть тоді, коли в степи знову повернулося слов’янське населення в особі запорозьких козаків.
Подібні зміни й осмислення незрозумілих чужих назв досить часто
траплялися й трапляються в історії мов, і прикладів таких змін і осмислень можна було б надати дуже значну кількість хоч би й з сучасної української народної мови.
ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 11902, арк. 1а, 1–5, автограф.
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20

Далі йде закреслене “на”.

Поліна Яницька
ІКОНОПИС БІЛОРУСІ XVII–XVIII ст. ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДОМОСТЕЙ
ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ
ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
Ще у процесі формування мистецтвознавчої наукової дисципліни
в Білорусі у першій чверті ХХ ст., національна іконописна школа була
обʼєктом прискіпливого вивчення таких фахівців, як Альберт Іппель
(1185–1960) та Микола Щекотихін (1896–1940). У другій половині століття
у працях таких вчених, як Е. Вітер, Н. Висоцька, Ю. Піскун, Ю. Ходико,
М. Яницька, О. Ярошевич та інших, наукові праці яких внесли значний
внесок у становлення та розвиток білоруського мистецтвознавства, неодмінно підкреслюється своєрідність білоруського іконопису.
Сформована наукова традиція вивчення білоруської національної
іконописної школи спирається на порівняльний аналіз її з московською,
новгородською, ярославською та іншими школами, з їх композиційнообразним рішенням умовно-площинного письма. Ще у першій третині
ХХ ст. М. Щекотихін, порівнюючи новгородську, московську та білоруську іконописні школи, відзначив велике розходження у трактуванні облич,
одягу, у рішенні пейзажного та архітектурного тла. На його думку, індивідуальність характеру іконописних композицій, їх близькість до народної
культури і складали особливість національного білоруського стилю.
До різної “несхожості” до прообразу російських іконописних школ
у подальшому зверталось багато дослідників. Зокрема, Е. Вітер1 пояснює
особливості живописних рішень білоруських ікон віддаленістю, а, відтак,
і певною зображальною незалежністю від великих релігійних центрів та
посиленням впливу народної культури і фольклору. Важливу роль у
цьому аспекті відіграє й західноєвропейська культура, яка привнесла до
білоруського іконопису світський початок, що сприяло, у наслідку, руйнуванню традиційної іконописної схеми2. При цьому вважається, що розвиток білоруського іконопису у річищі тенденцій, що є близькими до
__________________________________________________________________

1
Э.I. Вецер, Рэльефныя абразы як прыклад адлюстравання народных густаў у культавым
мастацтве, Помнікі старажытнабеларускай культуры: Новыя адкрыцці: Зб. арт., Мінск
1984, с. 37–44.
2
Див. працю Н. Висоцької: Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т., т. 2: другая палова
XVI – канец XVIII ст., рэдкал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.; рэд. т. Я.М. Сахута, Мінск
1988, с. 267–279.

291

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

європейського мистецтва, з притаманними йому перспективно-просторовими композиційними рішеннями, увагою до натуралістичних форм,
сприймається як віддалення від православних традицій.
Стосовно стилістики релігійного живопису Білорусі ХІІ–XV ст. ми
можемо робити висновки за збереженими фресковими розписами та нечисленими іконами. За наявними джерелами можемо встановити, що сила
впливу візантійського мистецтва з його глибиною образного ладу, колориту та композиційних форм, сприяла розвитку білоруської національної
мистецької школи. В той же хронологічний відтинок відбувалось становлення російського іконопису. У подальшому, з посиленням експансії Московського князівства, релігійне мистецтво Великого князівства Литовського
все більше тяжіє до стилістичних форм європейського мистецтва. І це не
варто розуміти як експансію Заходу і Католицької Церкви на землі князівства, а як прагнення до європейського державного устрою та культури,
волевиявлення народу, що воліє зберегти свою національну незалежність.
Це пояснює той активний перехід від православʼя до уніатства, що стало
для більшості населення національною Церквою, яка зберігає старобілоруські традиції та мову. Ці політичні, естетичні та духовні погляди, багато
в чому спільні для різних соціальних шарів суспільства, знайшли найбільш повний вираз саме у релігійному мистецтві.
Повертаючись до іконопису, варто підкреслити, що памʼяток XVI ст.
збереглось вкрай мало. Відомі твори засвідчують поступове засвоєння
прийомів європейського живопису з його світлотіньовим моделюванням
та анатомічною правильністю проробки ликів. Близькість філософськоестетичним нормам західноєвропейської культури формувала у Білорусі
дещо інше, відімнне від сформованої російської традиції, сприйняття і
трактування ідеальних категорій.
Ці тенденції досягають свого розквіту в XVII–XVIII ст. Памʼятки
цього періоду вказують на існування яскравої, самобутньої національної
школи зі своєю живописною манерою, як у плані композиційних рішень,
так і в плані технологічних особливостей.
Твори XVII–XVIII ст., а це, здебільшого, багатофігурні композиції зі
святкових рядів іконостасів, відрізняє насичене та виразне малювання, що
зближує білоруську ікону з європейським сюжетно-тематичним баченням
мистецтва нового часу. Це знаходить вираження, передусім, у відображенні
реального предметного світу, який дає уявлення про побут різних соціальних прошарків населення. До цього зараховуємо зображення частин
інтерʼєру та архітектурних деталей (меблів та тканини, віконних пройм
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та колон, декоративних плиток підлоги), домашнього посуду (від кришталевих келихів до деревʼяних цеборів), традиційного народного та шляхетського вбрання.
Особливою насиченістю побутовими та жанровими подробицями
відрізняються ікони “Різдва Богоматері”. Це перше з двонадесятих свят,
присвячених Пресвятій Богородиці, розуміється як прославлення різдва
Марії, через Яку у світ прийде Спаситель. Іконографія свята складається
на основі апокрифічних текстів, відомих як “Протоєвангеліє Якова” та
“Життя Богородиці”, що оформились на II–IV ст. Композиція відома з
ранньохристиянських часів і, по мірі свого розвитку, розширювалась у
плані збільшення кількості персонажів (Йоаким, служанки та повивальна
бабка), жанрових сцен (купання Марії, пестування Марії Йоакимом та
Анною, інтерʼєрних та архітектурних деталей.
Найбільш ранньою з відомих на сьогодні білоруських ікон цього
ізводу є образ “Різдво Богородиці” Петра Євсійовича з Голінця 1649 р.
(ДБЖ-141)3 з колекції Національного художнього музею Республіки Білорусь (далі НХМ РБ). Памʼятка (мал. 1) має розвинуту іконографію, що
містить і св. Йоакима, і жінок з дарами, і омовіння немовляти. При збереженості прийомів зворотної перспективи, білоруський іконописець
прагне розгорнути композицію вглиб, створити пряму перспективу, що її
формують убранство кімнати та плитки підлоги, які уходять вдалечінь.
Усі предмети, відтворені автором, мають обʼєм та фактуру, які можна визначити завдяки кольору та світлотіньовому моделюванню.
Композиційний центр твору визначає яскрава пурпурова візерункова
ковдра. В цьому відчувається відгомін канону, згідно якому св. Анна одягнена у пурпурові одежі. Квіти на тоненьких стеблинках, виткані золотом
та сріблом по фону тканини, створюють декоративність, що відповідає урочистості моменту. Дуже точно виписані й тканини традиційного народного спрямування. Геометричний орнамент розшитих прошв в іконі
нагадує ромбоподібні візерунки білоруської народної орнаментики, яка
керувалася давньою семіотикою до другої половини ХІХ ст.
На однойменній іконі Малоритського майстра 1648–1650 рр. (КП18256), що належить до збірки НХМ РБ (мал. 2), використовується розгорнутий тип іконографії. Св. Анна зображена сидячою у червоному
мафорії, обличчя її звернене до глядача, але очі її дивляться в бік жінок,
які її вітають, до них же, вочевидь, спрямований і жест рук святої. Автор
__________________________________________________________________

3
Н.Ф. Высоцкая, Темперная живопись Белоруссии конца XV–XVIII веков в собрании Государственного художественного музея БССР. Каталог, Минск 1986, с. 50.
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Мал. 1. “Різдво Богородиці” Петра Євсійовича з Голінця 1649 р.
(ДБЖ-141) зі збірки НХМ РБ
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Мал. 2. “Різдво Богородиці” Малоритського майстра 1648–1650 рр.
(КП-18256) зі збірки НХМ РБ

суворо дотримується канону, вводить сцену пестування батьками немовляти Марії у правому нижньому кутку ікони. Як і у згаданій вище
памʼятці, при збереженні елементів зворотної перспективи композиція
розгортається вглиб. Це відчуття створюється за допомогою малюнка підлоги та просторової віддаленості фігур.
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Ікона Малоритського майстра наповнена жанровими мотивами, що
відображають елементи народної культури та побуту. Це, насамперед, зображення самого різноманітного посуду та жіночого народного вбрання.
Дівчата на дальньому плані вдягнені в сорочки, спідниці, жилетки-горсетики зі шнурівкою та фартухи. Варто відзначити, що художник зобразив
повсякденний одяг, який відрізнявся від святкового більшою скромністю
зображувальних засобів. Важливим етнічним елементом народного одягу
була намітка – головне вбрання заміжніх жінок. Її робили з тонкої тканини,
що часто прикрашалась вишивкою. Зображення таких наміток зустрічається і в Петра Євсійовича, і в Малоритського майстра, і в іконі святкового
ряду Обровського іконостасу (зі збірки НХМ РБ)4, яка датується серединою
XVIII ст., на якій намітка прикрашає голову жінки, що тримає немовля.
Образ “Різдва Богородиці” (ДБЖ-171) з Обровського іконостасу
(мал. 3) вирізняється своєю камерністю, ліризмом та зворушливою інтимністю моменту. Іконографія не розгорнута, представлені тільки дві жінки та
св. Йоаким. Відсутня і сцена омовіння
Марії, щоправда не першому плані
ікони автор зображує широку купальню з накинутою на неї тканиною,
наче натякаючи на вже звершений
факт купання. Поруч розміщений накритий стіл з поставленим на нього
посудом: тарілка, келих та пляшка кубічної форми. Колір усіх цих речей дозволяє встановити, що вони скляні.
Варто відзначити, що обровський майстер зобразив посуд, дуже
схожий на вироби радзивіллівських
мануфактур. Келих з чашею воронкоподібної форми, пласким диском-монеткою та кулькою-яблуком на тонкій
ніжці зі стопою і кварта (карафка). Ці
карафки користувались великою поМал. 3. “Різдво Богородиці”
пулярністю, схожа кварта із сервізу
з Обровського іконостасу
Радзивіллів збергіається у Національсередини XVIII ст.
(ДБЖ-171) зі збірки НХМ РБ
ному музеї в Кракові.
__________________________________________________________________
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Н.Ф. Высоцкая, Op. cit., c. 110.
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Виробництво скла на теренах Білорусії має глибокі корені, скляні
мануфактури у Уреччі та Налібоках, що належали Анні Катажині Радзивілл (1676–1746), уродженій Сангушко, найбільш відомі сьогодні. Асортимент урецько-налібокського виробництва був доволі великий: кубки,
келихи, пляшки, графіни різних розмірів та форм тощо. Різновиди та
якість цих виробів засвідчують різні інвентарі5.
Наступною композицією, що має жанровий характер та відображає
велику кількість побутових предметів, є “Трійця”. Зображення Святої
Трійці сприймається дослідниками як один найскладніших у споглядально-смисловому плані. Російський дослідник Г. Вздорнов розглядає
існування трьох композиційних типів зображення біблійного сюжету про
явлення Авраму Триєдиного Бога (Буття 18: 1–8), це “явлення Трійці Авраму, Гостинність Аврама, та, яка тяжіє до догматичного символу, Трійця
без Аврама та Сари”6.
Найбільш ранньою зі збережених білоруських памʼяток цього сюжету є ікона “Трійця” (мал. 4) останньої чверті XVII ст. (ДБЖ-90) зі
збірки НХМ РБ7. Спираючись на типологію Г. Вздорнова, її можна віднести до типу “Гостинності Авраама”. Незважаючи на значні пошкодження фарбового шару, твір зберіг свою початкову композиційну будову,
що увібрала в себе ті основні геометричні форми, які надають твору ясності, стійкості, завершеності. Фігури янголів вписуються у коло, що передає їхню єдність та нероздільність. Ця фігура повторюється і у формі
стола, на якому здійснюється таїнство Божественної Трапези – прообразу
Євхаристії. У центрі кола вгадується рівнобічний трикутник, який з ранньохристиянських часів є символом триєдності Бога.
Колористична гама твору нарядна та святкова. Щільність червоного,
зеленого, блакитного та жовтого створює відчуття певної матеріальності
та відчутності. Центр ікони виділяється білою скатертиною, яка, облягаючи
стіл, повторює форму чаші – одного з найважливіших символів “Трійці”.
Цікаве зображення трапези: замість жертовного теляти іконописець зобразив фрукти, які “поклав” і до чаші, і просто на стіл з хлібами. Заслуговує
уваги і посуд. Таріль, кружка, гранена склянка та чаша в центрі своїм виглядом справляють враження скляних. Поруч зображені невеликі ложечки та ножі. Стіл, за яким сидять янголи, прикрашений різьбою, як і
__________________________________________________________________

5
Докл. див.: М.М. Яніцкая, Беларускае мастацкае шкло (XVI–XVIII ст.ст.), Мінск 1977,
120 с.
6
Троица Андрея Рублева. Антология, Составитель Г.И. Вздорнов, Москва 1981, с. 134.
7
Н.Ф. Высоцкая, Op. cit., c. 70.
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Мал. 4. “Трійця” першої чверті XVII ст.
(ДБЖ-90) зі збірки НХМ РБ
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Мал. 5. “Трійця” другої третини XVІII ст. (ДБЖ-210) зі збірки НХМ РБ
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Мал. 6. Василь Маркіянович. “Трійця”. 1761 р.
(ДБЖ-88) зі збірки НХМ РБ

підлокітник праворуч. Включені до композицій Аврам і Сара. Витримуючи пропорційне співставлення головних та другорядних фігур, іконописець зображує праотця на значній відстані від янголів. Цікаве
трактування одягу. Відносно кольору ізограф суворо дотримується канону, але він зображує хітони янголів підперезаними, а відгорнутий комір
створює враження “мирської” одежі.
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Наступний однойменний образ (КП-225), що знаходиться у збірці
МДБК НАН Білорусі, так само датується останньою чвертю XVII ст. Композиційне рішення ікони близьке до згаданої вище памʼятки, проте очевидними є творча переробка деталей, що виражається у розходженні
форми столів, крісел та їх декору, сервіровки столів, мережива на скатертинах, одязі головних та другорядних персонажів.
Більшою мальовничою декоративністю та збільшеною увагою до
опрацювання форм побутових деталей відзначаються ікони “Трійця” другої третини XVIII ст. (ДБЖ-210)8 та твір пензля Василя Маркіяновича
1761 р. (ДЖБ-88)9, які належать до збірки НХМ РБ (мал. 5–6)10.
Близькою за наповненістю побутовими деталями до розглядуваних образів є композиція “Таємна вечеря” (КП-14428) середини XVIII ст. (мал. 7),
також зі збірки НХМ РБ11. У памʼятках цього ізводу ми так само зустрічаємо різноманітні побутові елементи: меблі, посуд, скатертини тощо.
У таких іконографічних композиціях, як “Благовіщення”, “Різдво
Христове”, “Поклоніння волхвів” поруч із побутовими елементами присутні
зображення культових предметів (дискос, потир тощо), які доповнюють вже
описану вище картину зображенням предметів ювелірного мистецтва.
У згаданих памʼятках шести іконографічних сюжетів доволі яскраво вимальовується традиція відображення матеріальної культури населення земель Великого князівства Литовського XVII–XVII ст.
Художники з подробицями зображають меблі: прямокутні та круглі
столи, з округлими ніжками чи на одній масивній нозі; табурети з різними
ніжками; крісла з низькими або високими спинками, вигнутої чи прямої
форми, із заокругленими підлокітниками чи без них, на ніжках зігнутих
приземкуватих або високих пропорцій; колиски на коротких ніжках чи на
високих, з дугоподібною планкою знизу; ліжка з балдахінами та фіранками.
Доволі широко представлені тканини та народне вбрання. До тканин відносимо ковдри з витканим візерунком, а також подушки, переважно з орнаментованими прошвами, хоча й зустрічаються також і декоративні з
китицями; простирадла, прикрашені мереживом; скатертини, що прикрашені витканими візерунками, каймою чи бахромою; різноманітні рушники.
Народний одяг, у який вбрані переважно тільки жінки, містить намітки з
__________________________________________________________________

Н.Ф. Высоцкая, Op. cit., c. 105.
Ibid., c. 129.
10
П.А. Яницкая, Симбиоз догматического и народного восприятия Бога в иконописи Беларуси XVII века. Троица, Актуальные проблемы мировой художественной культуры: Материалы международной научной конференции 25–26 марта 2004 г., Гродно: в 2 ч., ч. 2,
Гродно 2004, с. 112–115.
11
Н.Ф. Высоцкая, Сакральная живопись Беларуси XV–XVIII веков, Минск 2007, илл. 102.
8
9

301

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

Мал. 7. “Таємна вечеря” середини XVІII ст. (КП-14428) зі збірки НХМ РБ

орнаментом чи без нього, сорочки, жилетки-горсетики, спідниці та фартухи.
Посуд представлений переважно чашами, кружками, мисками, келихами,
склянками, тарілками, глечиками, ложками та ножами. Присутні також і
ювелірні вироби, такі як потири та дискоси. Таким чином, завдяки цим сюжетам складається яскрава картина білоруського побуту XVII–XVIII ст.
Підсумовуючи зазначене вище, варто відмітити, що розмаїття видів
та форм предметів, що включені до іконографічної канви білоруських
ікон, їх візуальна близькість до предметів декоративно-ужиткового та народного мистецтва Великого князівства Литовського XVII–XVIII ст., що
зберігаються у музейних збірках Польщі, Литви, Білорусії, України та
Росії, дозволяють стверджувати, що білоруські іконописці керувались не
тільки іконописним каноном, але й часто збагачували його відображенням сучасного їм предметного світу. Це дає можливість розглядати іконопис Білорусі XVII–XVIII ст. як важливе візуальне історичне джерело,
з якого можна отримати відомості про матеріально-побутове середовище
населення земель Великого князівства Литовського в означений час.

Вячеслав Корнієнко

ДМИТРО АБРАМОВИЧ ТА ЙОГО НЕОПУБЛІКОВАНА ПРАЦЯ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ XVIII ст.
Безперечно, не буде перебільшенням твердження, що одним з яскравих представників українських науковців 1920-х – 1930-х рр. був історик
літератури, філолог та джерелознавець Дмитро Іванович Абрамович (1873–
1955). Його праці, особливо публікації джерел, досі не втратили свого наукового значення. Проте у ті роки маховик репресій радянської каральної
машини не оминув талановитого вченого. Як пише у біографії Абрамовича Кость Харламповчи, Дмитра Івановича було заарештовано у червні
1927 р. Ленінградським відділом ОГПУ та вислано на Соловки. Але вже
1928 р. він був звільнений, хоча і з обмеженнями в правах. Абрамович
оселився в Ніжині, займаючи посаду співробітника бібліотеки. З цього
часу починається його активна співпраця з ВУАН, він стає позаштатним
співробітником її Комісії давнього письменства. За цей час вченим було
опубліковано низку наукових праць та рецензій, видано кілька джерел.
Але у подальшому вчений припинив активну наукову діляльність. У наведеній П. Бєрковим1 бібліографії праць Абрамовича немає праць, надрукованих після 1934 р. Декілька його праць збереглись у рукописах.
З-поміж них – наукова розвідка про літературні джерела віршованої
оповіді про Олексія чоловіка Божого, що міститься у “Алфавіті святих”
Чернігівського архієпископа (1697–1711) Івана Максимовича2. Співставляючи окремі частини віршованої оповіді з житієм Олексія “Четьїхміней” Димитрія Ростовського, Абрамович доходить висновку, що саме
праця останнього була покладена в основу віршованої оповіді, яка була
даниною традиції літературної обробки популярного житія, що набула
особливого розитку у другій половині XVII ст. На жаль, на рукописі не
зазначено, для якого саме видання призначалась ця праця, написана вже
після 1928 року, коли він розпочав активну співпрацю з ВУАН.
Зважаючи на важливість введення до наукового обігу праць відомого літературознавця, рукопис публікується у цьому збірнику. Окрім
__________________________________________________________________

Перелік їх див.: П.Н. Берков, Хронологический список печатных работ члена-кореспондента АН СССР Д.И. Абрамовича (1873–1955) и литературы о нем, ТОДРЛ 12 (1956)
613–621. Втім, подана П. Бєрковим бібліографія неповна, зокрема, пропущена низка рецензій Д. Абрамовича, що публікувалась у журналі “Україна”.
2
Майбутнього митрополита Тобольського та Сибірського (1711–1715), канонізованого 1916 р.
1
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того, оскільки низка наведених у згаданій вище біографії Абрамовича, що
складена К. Харламповичем, відомостей відсутня в опублікованих життєвих нарисах Дмитра Івановича3, вважаю за доцільне надрукувати у цій
збірці життєвий нарис відомого вченого.
***
Рукопис праці Костя Харламповича зберігається у фонді Всеукраїнської академії наук (ф. Х) Інституту рукопису Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського. Текст написаний від руки на одному боці
аркушів з зошита у клітинку, на зворотному боці яких знаходиться чернетки інших текстів К. Харламповича, закреслені навхрест червоним
олівцем. Текст містить сліди його другої правки, виконаної червоною ручкою. Біографія Д. Абрамовича готувалась для Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України, рукопис був відчитаний її
очільником М. Могилянським, резолюція якого “перередагувати” з підписом присутня у верхньому полі верхньої сторінки.
***
Рукопис праці Дмитра Абрамовича так само зберігається у фонді
Всеукраїнської академії наук (ф. Х) Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Текст написаний від руки на одному боці аркушів з зошита у лінійку. Аби вмістити деякі стовпчики
прикладів з “Алфавіту” та “Четьїх-Міней”, що написані на окремих аркушах, деякі з них (7, 22, 23, 31) підклеєні знизу додатковими частинами.
Підкреслення однакових слів з обох творів здійснені Д. Абрамовичем як
ручкою, якою писаний текст, так і олівцем.

__________________________________________________________________

Див., напр.: А.Н. Робинсон, Д.И. Абрамович [Некролог], ИАН ОЛЯ 14 (1955) 303–304;
И.П. Еремин, Д.И. Абрамович. Некролог, ТОДРЛ 11 (1955) 506–510; А.Г. Плахонін,
Абрамович Дмитро Іванович, ЕІУ, т. І, Київ 2003, с. 11.
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Кость Харлампович

ДМИТРО ІВАНОВИЧ АБРАМОВИЧ: БІОГРАФІЯ4
Абрамович Дмитро Йванович, член-кореспондент Академії наук
СССР. Н[а]р[о]д[ився] 1/ІХ 1873 р[оку] в м[істеч]ку Гулевичи Луцького
пов[іту] Волинської губ[ернії]. За скінченням С[анкт]-Петербурзької
дух[овної] академії р[оку] 1897 він, як її професорський стипендіат, слухав лекції в С[анкт]-Петербурзьких університету та Археологічному інституті професорів В.І. Ламанського, О.М. Веселовського, О.І. Соболевського,
І.М. Жданова, І.О. Шляпкіна та інших. Р[оку] 1898 за рекомендацією
акад[еміка] Ламанського обрано на катедру російської та церковнослов’янської мови з палеографією й історії російської літератури в духовную академію, яку посаду займав до р[оку] 1909, коли був звільнений
в наслідку академічної ревізії, як людина ліберального напряму. З р[оку]
1909 до р[оку] 1919 викладав історію російської літератури на вищих жіночих курсах (бестужевських) і в ІІІ Петербурзькому університеті, а також
Вищих педагогічних курсах Товариства експериментальної педагогіки5.
Р[оку] 1919 обрано на посаду професора Ленінградського державного університету й згодом Археологічного інституту. Потім – з відкриттям
Науково-дослідчого інституту порівняльної історії мови й літератури Заходу та Сходу – був обраний за її дійсного члена й керівника груп
слов’янсько-візантійської та російської літератури ХІХ в. Був також за
дійсного6 члена Наукового інститута бібліотекознавства7 й члена Комісій8
“Академической библиотеки русских писателей”9 і видавництва памятників
давньої руської літератури при10 Академії наук11. Крім науково-педагогічної
__________________________________________________________________

Рукопис назви не має, а підпис “К. Харлампович” знаходиться на останній, 7 сторінці.
Фраза “а також Вищих педагогічних курсів Товариства експериментальної педагогіки”
записана нижче, місце її вставки позначене стрілкою. Спочатку вона мала стояти після
фрази “на посаду професору Ленінградського державного університету”, однак потім
К. Харлампович вирішив перенести її туди, де вона знаходиться зараз. При цьому відмінки не були узгоджені. Під час публікації мною відмінки узгоджені, тому замість
“Вищих педагогічних курсів” у публікації вжито “Вищих педагогічних курсах”.
6
Слово дописане над рядком.
7
Слово виправлене, спочатку було записано “книгознавства”, червоною ручкою “книго”
було закреслено й над цією частиною дописано “бібліотеко”.
8
Слово виправлене, спочатку було “Комісії”.
9
Фраза “Академической библиотеки русских писателей” і” дописана червоною ручкою,
причому обідві комісії позначені як “а)” та “б)”.
10
Слово дописане над рядком.
11
Далі закреслене “(при відділі руської мови та словестності)”.
4
5
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роботи, з р[оку] 1910 працював в Державній публічній бібліотеці на посаді
головного бібліотекаря Відділу рукописів. В червні р[оку] 1927 заарештовано Ленінградським відділом ОГПУ й яко політичного злочинця заслано
адміністративним шляхом на п’ять років в Соловецький концентраційний
табор. В Соловках виконував обов’язки вчителя в Кремлевській школі, а
згодом – вченого охоронника історично-археологічного відділу музея Сок’а
(Соловецького товариства краєзнавства). Навесні р[оку] 1928 постановою
ЦИК’а звільнено12 з табору, але з обмеженням в правах. Перебуває в
Ніжені, де займає посаду співробітника Центральної бібліотеки.
Крім Академії наук СССР, Д. Абрамович свого часу був обраний за
члена “Общества любителей древней письменности”, “Русского библиологического общества”13, Ленінградського товариства дослідників української історії письменства та мови. Тепер зробився за нештатного
співробітника Комісії давнього письменства УАН і журнала “Україна”.
За часів 1898–1929 рр. проф[есор] Абрамович друкував свої наукові
праці в таких виданнях: “Известия отделения русского языка и словесности и[мператорской] А[кадемии] н[аук]”14 (див[іться] “Указатель авторов и их статей, напечатанных в “Известиях…” с 1896 г. по 1927 г.” (1928 р.,
2–3), “Памятниках древнерусской литературы”, “Журнале Мин[истерства] нар[одного] просвещения”, “Христ[ианском] чтении”, в “Сборнике”, “Отчете” и “Изданиях” и[мператорской] публичной библиотеки,
в “Библиографических листах”, “Русском историческом архиве” (видання
Головного архівного управління), “Трудах археологических съездов”,
“Началах”, “Библиологической летописи”, “Живой старине”, “Памятниках” и “Изданиях Общества любителей древней письменности” (видання
Археографічної комісії), в “Україні”, “Науковому збірнику”, в науковому
збірнику Ленінградського Товариства дослідників української історії письменства та мови,15 в “Новом энциклопедическом словаре Брокгауза й Ефрона”, “Большой Энциклопедии”, в “Русском биографическом словаре”.
Окремо надруковано академічне видання творів Лермонтова, що він редагував, і “Софийская библіотека” і “Описание рукописей С[анкт-]
П[етер]б[ургской] дух[овной] академіи”, Вып[уск] І–ІІІ (1905, 1907, 1910).
__________________________________________________________________

Порядок слів у фразі “постановою ЦИК’а звільнено” вказаний К. Харламповичем шляхом написання цифр “1” та “2” над словами.
13
Назви обох товариств, написані російською мовою, у лапки взяті мною.
14
Тут і далі назви статей та дореволюційних часописів К. Харлампович у рукописі подавав за старою орфографією; в цьому виданні вони публікуються в сучасній орфографії.
15
Фраза “ в “Україні”, “Науковому збірнику”, в науковому збірнику Ленінградського Товариства дослідників української історії письменства та мови,” вписана між рядками.
12
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З досить великого числа праць проф[есора] Абрамовича подано тут
назви тих тільки, що мають відношення до історії української літератури
та науки взагалі.
К вопросу об источниках Несторова жития Феодосия Печерского
(Изв[естия] ІІ отд[еления] и[мператорской] Акад[емии] наук, т. ІІІ, 1898).
Несколько слов в дополнение к исследованию А.А. Шахматова
“Киево-Печерский Патерик и Печерская летопись” (ibid., 1898).
Село Коснище Владимир-Волынского уезда (Живая старина, 1898).
Памятники языка и письма на ХI Археологическом съезде (в
Киеве)16 (ibid, IV, 1899).
К вопросу об объеме и характере литературной деятельности Нестора Летописца (Тр[уды] ХІ Археолог[ического] съезда, т. ІІ, 1902).
Исследование о Киево-Печерском Патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902 (магістерська дісертація).
Гоголь в русской критике. Юбилейная речь. (Христ[ианское] чтение, 1902).
О рукописях и старопечатных собраниях Волынской губ[ернии]
(Отчет II отделения и[мператорской] Акад[емии] наук за 1902 г.).
Памятники языка и письма и археографические на ХII Археолог[ическом] съезде в г. Харькове (Христ[ианское] чт[ение], 1903).
Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911 (Памятники
славяно-русской письменности. Издание Археографической комиссии).
К литературной деятельности мниха Исайи Камянчанина. 1913
(Памятники древней письменности).
Житие Бориса и Глеба и служба им. Петр[оград], 1916 (Памятники
древнерус[ской] литературы. Изд[ание] Академии наук, вып. II.)
О трудах митр[ополита] Макария Булгакова в области древней русской литературы (Изв[естия] ІІ отд[еления] и[мператорской] акад[емии]
наук, т. ХХІІ, 1907).
Памяти м[итрополита] Евгения Болховитинова (Русский исторический архив).
Труды акад[емика] А.А. Шахматова в области истории русской литературы (Изв[естия] ІІ отд[еления] и[мператорской] ак[адемии] наук,
т. ХХV, 1922).
З листування М.І. Костомарова з графинею А.Д. Блудовою (Україна, 1924, 5).
__________________________________________________________________

16

Далі знаходиться закреслена фраза “Труды ХІ арх. съезда”.
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З листування М.П. Драгоманова з О.С. Суворіним (Україна, 1927, 4).
Повесть о Варлааме и Иоасафе в Четьих Минеях Димитрия Ростовского (Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського,
ч. ІІ, 1928).
Літописні джерела Четьих-Міней Димитрія Ростовського (Науковий збірник, 1929).
За завданням Комісії давнього письменства при17 УАН приготовив до друку друк видання Печерського Патерика й студіює джерела18
“Сборника” Святослава 1076 р.
ІРНБУВ, ф. Х, од. зб. 6474, арк. 1–7, автограф.

__________________________________________________________________

Фраза “Комісії давнього письменства при” дописана над рядком.
Слова “студіює джерела” написані червоною ручкою над рядком, під ними закреслене
“підготовляє текст”.

17
18
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Дмитро Абрамович

ЩЕ ОДНА ОБРОБКА ЛЕГЕНДИ
ПРО ОЛЕКСІЯ ЧОЛОВІКА БОЖОГО
Моя невелика розвідка має на меті нагадати про ту обробку цієї
звісної легенди, що міститься в збірникові митрополита Івана Максимовича “Алфавитъ святыхъ, риөмами сложенный. Чернигов 1705”.
Присвячуючи свою “Книгу риөмословну Алфавитаръ рекому” тодішньому наступникові царського трону, Олексію Петровичу, письменник, розуміється, не міг не спинитися, якнайдокладніше19, на життєпису
царевичового патрону, – і зложив вірш у 340 13-складових рядків.
В “Предословіи” до “люботщаливого” читача віршовник попереджує, що “нѣсть человѣкъ безъ грѣха, безъ помилки книги”
Трудихомся, да будут в слогах вся согласна
Словеса, и лѣтеры всяческая красна,
Но зъ прегршенія что противное стало,
То зъ недоумѣнія перо начертало.

За джерело для свого твору про св. Олексія І. Максимович мав оповідання “Книги житій святих” Дмитра Ростовського під 17 березня. Звідси
він безпосередньо узяв і загальний план викладу, і увесь зміст, і цілу низку
окремих слів та виразів. Для ствердження цих спостережень наведемо рівнобіжно кілька текстуальних уривків з “Алфавіта” і з “Четьїх-Міней”.
Алфав[ит]
Житие Алексія Человѣка Божія
Егда Римъ благочестнѣ древле царствоваше,
В то время Евфиміанъ мужъ во немъ прибываше.
Изобиленъ во богатствахъ, паче же ко Богу
Храня все заповеди, имѣ любовь многу.
Слугъ имѣ три тисящи, во дворѣ служащихъ,
Пояси злати, зъ шолку одежди носящихъ;
По вся дни три трапези нищимъ поставляше,
Самъ зъ странными в девятый часъ
обѣдоваше;
Жену же себѣ имѣ Аглаиду сущу,
С нимъ лѣтъ доволно жившу, плода не
имущу. (л. 31)

Чет[ьи]-Мин[еи]
Житіе преподобного Алексія Человѣка
Божія
Бѣ мужъ благочестивъ во ветхомъ Римѣ именемъ Евфиміанъ во времена благочестивыхъ
царей Аркадіа и Оноріа, великъ во болярѣхъ
и богатъ зѣло, ему же бяху три тысящы слугъ,
златыя поясы и свѣтлыя шелковыя одежды
носящихъ. Не имѣ же чадъ, яко неплоды бѣ
жена его. Добръ же бѣ той мужъ, заповѣди
Божія опасно соблюдаяй, постояшеся по все
дни до девятого часа, и три трапезы въ дому
своемъ сиротамъ и вдовицамъ, нищымъ,
страннымъ же и болнымъ поставляше, а самъ
во девятый часъ со странными иноками
обѣдоваше. (л. 98зв.)20

__________________________________________________________________

Слово дописане над рядком, під ним закреслене слово “докладно”.
Цитую за Київськ[им] виданн[ям] 1764 р. Примітка поставлена самим Д. Абрамовичем,
на її місце вказує знак “х)”. Слово “ Київськ.” дописане над рядком.
19
20
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Доспѣвшу же ему въ возрастъ совершенный
и въ лѣта супружеству приличная, глагола Евфиміанъ къ женѣ своей: сотворимъ бракъ
Доспѣвшу же ему лѣтъ ко браку прилич- сыну нашему, и возвеселися Аглаіда о
словесѣхъ мужа своего и припадше къ ногам
ныхъ,
его, рече: да утвердитъ и совершитъ Богъ
Желающе видѣти чада чадъ обычныхъ
слово твое, да выжду супружество его, и узрю
Родители; ему же и отроковицу
Царска рода обрѣтше прекрасну дѣвицу. чада его, и возвеселится душа моя, и возмогу
Въ церквѣ Вонифантіа святаго вѣнчаша потомъ множае убогимъ и недостаточнымъ
И весь той день в радости и ликахъ кон- помогати. Обручиша убо Алексію, возлюбленному сыну своему, отроковицу отъ рода
чаша (л. 31зв.).
царска, и вѣнчаша тѣхъ въ церкви святаго Воніфантія честными святителями, и весь день
той даже до нощи въ веселіи и ликованіяхъ
проводиша (л. 99).
Введенъ же въ чертогъ женихъ познати
невѣсту,
Обрѣтъ на златѣмъ крѣслѣ, сохранивъ ю
чисту.
Вземши перстень свой златій и пояс дражайшій,
Обвивъ въ порфиру, даде ей въ даръ величайшій.
Сохрани (рекми) сіе, да Богъ между мною,
Устрояяй что ново, пребудет съ тобою.
Самъ шедъ въ ину ложницу, своихъ совлечеся
Одеждъ всѣхъ златотканныхъ, въ худы
облечеся (л. 31зв.).

Обрѣте пустинники во Едесъ идяху,
Во градъ Месопотамскій, идеже храняху
Образ Христа Господа Нерукотворенній,
Имъ же прежде Авгаръ князь отъ Христа
почтенній (л. 31зв.)
Самъ лице имѣяше свое преклоненно,
Умъ же и сердце къ горѣ Богомъ упражненно.
Плоть отъ воздержанія зѣлна изсушися,
Зрѣніе съ красотою лица помрачися,
Очи, скудости ради плоти, углубими,
Кости его съ кожею токмо бяху зрими.
(лл. 31зв.–32)

Таже Евфиміанъ къ жениху глаголя: вниди
чадо, къ невѣстѣ твоей и познай супругу
твою. Онъ же въ чертогъ вшедъ, обрѣте ю
сѣдящу на крѣслѣ златѣмъ. И вземъ перстень
свой златый и поясъ дражайшій, и обвивъ
порфирною завѣсою, вдаде ей, глаголющи:
сохрани сіе, и Богъ да будетъ между мною и
тобою, доидеже благодать его въ насъ нѣчто
новое устроитъ, то рекши отъиде отъ нея. И
въ свою особную ложницу вшедши, совлечеся златотканных одеждъ своихъ и облечеся въ нѣкая худая одѣяния (л. 99).

Обрѣтъ путники, грядущыя въ Месопотамію,
пойде с ними въ Ефесъ градъ Месопотамскій,
идѣже храняшеся нерукотворенный образъ
Господа нашего Iисуса Христа, его же самъ
Господь прежде вольныя своея страсти посла
Авгарю, Ефесскому князю (л. 99).
Лице свое преклонено имѣяше, умъ же его бѣ
горѣ въ богомышленіи упражняяйся, и толико
изсушися плоть его отъ многаго воздержанія,
яко увяде красота лица его, зрѣніе помрачися,
очи воглубишася, и токмо кожа его и кости
зряхуся (л. 99зв.).
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Утро же родители во чертогъ внійдоша,
Алексія отшедша въ ней не обрѣтоша,
Токмо невѣсту скорбну едину сѣдящу,
Ко земли посуплену и зѣлнѣ скорбящу.
(л. 32).

По отшествіи же Алексія святаго изъ дому
своего родители его свѣтающу дню внидоша
въ чертогъ, и не обрѣтши сына, токмо невѣсту
сѣдящу посуплену и скорбну, въ недоумѣніи
быша (л. 99зв.).

Мати, вшедши въ ложницу свою, затворися,
Падши лицемъ на пепелъ долу, прослезися.
Не изыйду отсюду, ни отъ земли сея
Востану (рече), даже не увѣмъ моея
Выны скорби; что наю сыну сотворися?
И что ему бысть тако, камо удалися?
(л. 32).

Матерь убо, вшедши въ ложницу свою, затвори окна и постлавши вретище, и пепеломъ
посыпавши, повержися лицемъ плачущи и
рыдающи, молящися же и глаголющи: не востану отъ земли сея, ни изыду отъ затвора сего,
доидеже увѣмъ, что сотворися единородному
моему сыну, камо скрыся, и что ему бысть...
(л. 99зв.).

Нѣвеста же при ней стоящи со слезами глаголаше: ни азъ отъ тебе отъиду; но горлицѣ
пустынолюбнѣй и единомужнѣй уподоблюся,
При ней же и невѣста таможде стоящи,
яже егда лишится подруга своего, по горамъ
Ни азъ пойду отъ тебе, глаголет слезящи.
и удоліямъ ищет его, умиленнымъ пѣніемъ ту(л. 32).
жаще: сице и азъ домотерпѣливнѣ ждати буду,
доидеже что услышу о муже моемъ, гдѣ есть
и каково себѣ избралъ житіе (л. 99зв.).

Егда ищущи слуги во Ефесъ прійдоша,
Не познавше искома пѣнязи дадоша.
(л. 32).

Отъ нихже (слугъ) егда нѣцыи во Ефесъ пріидоша, видѣвше искомаго и отнюдь его не познавше, милостыню ему яко нищу даша
(л. 99зв.).

Алексіи же при церкви по времени многу
Пожи лѣтъ семнадесятъ, бысть возлюбленъ Богу.
О немъ бо пономару бысть откровеніе
От Пречистой Дѣвы тако явленіе:
Человѣка, отъ церкви иже не отходитъ,
Воведи въ мою церковь, его бо восходитъ
Молитва, яко кадило на небо предъ Бога,
На нем святаго Духа благодать премнога,
Яко на царстѣй главѣ вѣнецъ почиваетъ.
Пономарь же поискавъ и не обрѣтаетъ.
В весъ ко Богородичной иконѣ обрящъся,
Да человека того покажетъ молящъся
(л. 32).

А святый Алексій во Едесѣ при церкви пресвятыя Богородицы проживе семьнадесять
лѣтъ, и бысть возлюбленъ Богу. Таже бысть о
немъ пономарю откровеніе, видѣ бо пономарь
въ виденіи ікону пречистыя Богородицы къ
нему глаголящую: введи въ церковь мою
человѣка Божія, достойна суща небеснаго
царствия: ибо молитва его яко кадило добровонно восходитъ предъ лице Божіе, и якоже
вѣнець на главѣ царстѣй, сице на немъ Духъ
святый почиваетъ. Пономарь же по видѣніи
томъ поискавъ такого человѣка, и не обрѣтъ,
ко іконѣ Богородичной обратися, молящи
Владычицу, да покажетъ ему извѣстно
человѣка Божія (л. 99зв.).
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Слыша паки и обрѣтъ въ папертѣ сѣдяща,
Милостыни при дверихъ церковнихъ просяща.
Воведе и въ церковь, да в ней пребываетъ,
Народъ же, его святость видя, почитаетъ.
(л. 32).

И слыша паки въ видѣнии глаголъ отъ Пресвятыя Богородицы, яко сѣдяй нищь у дверей
церковыя паперти, той есть человѣкъ Божій.
Обрѣтъ убо его пономарь, въ церковь введе,
да въ ней пребываетъ. И увѣдано бысть святое
его житіе многими, и начаша его почитати.
(л. 99зв.).

Онъ же в Кіликі21йскій градъ отъ чести
бѣгаетъ,
Сѣде в корабль, отплы где никтоже и
знаетъ.
Влаемъ корабль волнами, нехотящъ в
Римъ прійде,
Блаженный же22 с корабля глаголя изыйде:
Живъ Господь Богъ мой, тяжекъ не буду
никому,
Иду, незнаемъ, отца моего ко дому.
(л. 32).

Святый же Алексій, бѣгая человѣческія славы
и почитанія, отѣиде отъ Ефесскаго града никомуже вѣдущу. И шедши въ пристанище
морское, обрѣте корабль въ Кіликію пловущъ,
сѣде убо въ него глаголя въ себѣ: въ Кіликійский градъ пойду, идѣже никтоже мя знаетъ,
и тамо въ храмѣ святого Павла пребуду. Пловущу убо кораблю, внезапу смотреніемъ Божіимъ бысть буря въ мори, и носимъ бывъ
волнами корабль многія дни, приплыве и не
хотящь въ Римъ. Изшедъ убо святый изъ корабля, глагола къ себѣ: живъ Господь Богъ
мой, не буду тяжекъ никомуже, поиду въ домъ
отца моего яко незнаемый (лл. 99зв.–100).

Рабомъ же, аще хощетъ кто сему служити,
Глаголя: живъ Господь мой, яко свободъ
будетъ,
В дому моемъ, мзду прійметъ, и Богъ не
забудетъ;
При дверехъ же полаты ему сотворѣте
Хлѣвину, и отъ моей трапези дадѣте
Пищу, и да никтоже оному стужаетъ,
Паче же любезнѣ во всемъ послушаетъ.
(л. 32зв.).

Рече же къ домашнимъ рабомъ своимъ: который отъ Васъ хощетъ послужити нищему
сему? И аще угодить ему, живъ Господь Богъ
мой, яко свободенъ будетъ во вся дни живота
своего, и наслѣдіе пріиметъ отъ дому моего;
при дверехъ же палаты моея сотворите ему
хлѣвину, да входя и исходя зрю на него, отъ
трапезы же моея да подается ему пища, и да
никтоже ему стужаетъ (л. 100).

Многи же раби ему пакости творяху,
Терзающе за власы, ови же заушаху.
Иныи ругахуся, біюще по выи,
Иныи возливаху на главу помыи.
(л. 32зв.).

Дивно же бѣ сего человѣка Божія терпѣніе:
ибо многія пакости и озлобленія раби ему творяху всегда, а наипаче въ позденъ вечеръ. Овіи
бо заушаху, овіи за власы терзаху, иніи въ выю
ударяху, иніи же помои на главу его возливаху,
а иніи инако ему ругахуся (л. 100).

Бѣ ему и другая вина терпенія,
Въ болше воздаяніе и въ мзду спасенія.
Противъ хлѣвины его двѣ оконца бѣста,
Въ ней же его живяше полатѣ невѣста.
(л. 32зв.).

Еще же и другая вина терпѣнія его предивнаго бѣ сицевая: противу хлѣвины его бѣ окно
тоя палаты, въ ней же живяше невѣста его
(л. 100).

__________________________________________________________________
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Иннокентію тогда Римску Папѣ сущу,
Службу въ церквѣ святых Апостолъ имущу
Бысть гласъ отъ олтаря всѣмъ во усышаніе,
Трудившимся вѣщающъ мзды воздаяніе.
Труждающіися вси и обремененны,
Ко мнѣ пріидѣте, азъ же вы упокоенны
Сотворю; слышавше же, недоумеваху
Предстоящіи, токмо молитву творяху.
(л. 33).

Во единъ же день святѣйшему папѣ Iннокентію
літургісающу во соборнѣй святых апостоловъ
церкви, и царю Онорію предстоящу, кончащейся ж божественнѣй литургіи, бысть гласъ
чуденъ отъ святаго олтаря, во услышаніе
всѣмъ глаголяй: Пріидите ко мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и азъ упокою вы.
Сія слышавше, предстоящіи ужасашася и трепетни быша, и падше низъ на землю, взываху:
Господи помилуй (л. 100зв.).

Егда же вторицею, паки гласъ слышася
Человѣка ищѣте, тогда Римъ собрася
Во церковь, всенощное бдѣніе творити,
Христа Бога, да явитъ святаго, молити.
(л. 33).

Таже вторицею услышася гласъ глаголяй: поищите человѣка Божія, от тѣла изыти хотящего, да помолится о градѣ, и вся вамъ
усторится добрѣ. По гласѣ томъ людіе во
всѣмъ Римѣ искаху такового человѣка, и не
обрѣтающе недоумваху. Таже съ вечера четвертка на пятокъ собравшеся въ соборную
святыхъ апостолъ церковь съ царемъ и съ
папою, всенощное сотвориша бдѣние, моляще Христа Бога да самъ покажетъ имъ угодника своего (лл. 100зв.–101).

Царъ же и Папа сами въ домъ искати
Человѣка Божія ити изволиста,
Пришествіемъ же своимъ весь домъ удивиста.
(л. 33).

И изволиста царь и папа сами ити въ Евфиміановъ домъ, искати Божія человѣка: Евфиміанъ
же предтекъ, уготова въ палатѣ своей престолы царю и папѣ, и инымъ княземъ, и приходящихъ срѣте со свѣщами и кадилы.
(Л. 101).

Супруга же Евфиміанова, въ в ложницѣ своей
сѣтующая, слышащи мятежъ и молву во
дворѣ и палатахъ, вопрошаше, что есть? и о
Еуфіміанова бо супруга въ ложници
приходѣ царевомъ и патриаршемъ, и почто
И невѣста святаго, стоя на горници,
пріидоша, увѣдавши, удивляшеся. Такоже и
Дивлястася, почто Царь съ Папою прійдоста
невѣста, на горницѣ стоящи, царя же и папу
И на престолѣхъ своихъ со князи сѣдоста. со множествомъ народа приходяща зрящи,
(л. 33).
дивляшеся помышляющи въ себѣ: что сіе
имать быти? Сѣдшу же царю съ папою и съ
князи… (л. 101).
Рука даде хартиію, оны же вдадоста
Хартуларію, таже въ церкви прочтоста.
Егда же чтущій дочте до онаго мѣста,
Идеже съ родители писанна23 невѣста,
Ей же перстень и поясъ въ чертозѣ есть
данный,
Сынъ Алексій отъ отца тогда бысть познанный.
(л. 33зв).

И отдаде рука хартію царю и папѣ. Юже
вземше, вдаша Аетію, хартуларію великія
церкве, и бывшу молчанію велию, нача хартуларій чести велигласно хартію оную. Егда
же дойде до того мѣста, идѣже написано бѣ о
родителехъ и о невѣстѣ, о перстнѣ же и о
поясѣ, данномъ от него невѣстѣ въ чертозѣ,
позна Евфиміанъ Алексіа, сына своего.
(л. 101зв.).

__________________________________________________________________
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Отецъ паде на перси, обемля любезнѣ,
Лютѣ мнѣ, чадо мое, возываше слезнѣ:
Почто сотворилъ еси печаль намъ толико?
Живя въ дому не явилъ себе лѣтъ колико,
Ни утѣшилъ, видя скорбь старости нашея,
Тебе ради въ так горцѣй печали бывшея.
О лютѣ мнѣ, сыне мой! сыне вожделенній!
Любви моея, купно жалю непремѣнный.
Утѣшеніе души едино моея,
Что ти нынѣ сотворю? смерти ли твоея
Восплачу? Обрѣтши ли тя, восторжествую?
В горесть ли или въ сладость сердцем насильствую?
Прегорцѣ Евфиміанъ на мнозѣ рыдаше
Скорбе, власи сѣдини своея терзаше.
(л. 33зв).
Аглаида же, мати святаго, слышавши
Мужнее рыданіе, одежды раздравши,
Тече зъ своей полаты, власы терзающи,
На небо умиленнѣ съ плачемъ взирающи.
Глаголетъ къ людем слово стекшимся молимо,
Дадѣте ми, людіе, мѣсто, да любимо
Днесь узрю мое чадо, и обійму тѣло
Сына, егоже зрѣти вожделѣхомъ зѣло.
Притекши, на нь вержеся, лобза обемлющи,
Увы мне! о сладкое чадо! глаголющи:
Увы, господине мой, что створилъ тако,
Толико жилъ съ нами намъ не познался
како?
Увы, желанный свѣте очію моею!
Камо насъ отшелъ еси, жизнію твоею?
И како, слыша всегда наша рыданія,
Не явилъ еси жизни своей сіянія?
(л. 34).
Тридесять чтири лѣта невѣста живяше
Безъ мужа, черные же одежди ношаше.
Падаше на святаго слезъ испущающи
Таки и честно тѣло омочевающи.
Лобызаше несытно сладцѣ и любезнѣ,
Горько и неутѣшно рыдаше же слезнѣ.
Ея же рыданіемъ бысть подвизатися,
Съ родители невѣстѣ всѣмъ соплакатися.
(л. 34).

… И паде на перси его, объемля и лобызая
любезнѣ, и съ рыданіемъ взывая: о лютѣ мнѣ,
чадо мое любезнѣйшее, почто сице сотворилъ
еси намъ, почто толикую печаль навелъ еми
намъ! увы мнѣ, чадо мое, колико лѣтъ въ дому
пребывая и сѣтованіе родителское видя, не
объявилъ еси себе, ни утѣшилъ старости нашея
въ горцѣй печали тебе ради бывшей!
О лютѣ мнѣ, сыне мой вожделѣнный, любве
моея, утѣшеніе души моея, что нынѣ сотворю?
о смерти ли твоей восплачу, или о обрѣтеніи
твоемъ восторжествую? И рыдаше Евфиміанъ
неутѣшно, сѣдины своя терзающи (л. 101зв.).
Аглаида же, сожительница его, слышавши
рыданіе мужнее и увѣдавши, яко убогій оный
умерый сынъ ея есть, отверзе двери затвора
своего, и тече, распущенныя терзающи власы
и одежду свою раздравши, на небо же
умиленнѣ взирающи, и къ стекшемуся народу
молительно вопіющи: дадите ми мѣсто, о
людіе, дадите, да вижду надежду мою, дадити
ми путь, дадите, да узрю возлюбленное24 мое
чадо, да обыму единародного моего сына.
И притекши, вержеся на честное сына своего
тѣло, объемлющи и любезнѣ лобызающи, и
глаголющи: увы мнѣ, господине мой, увы
мнѣ, чадо мое сладкое, что сіе сотворилъ еси?
почто такову печаль душѣ нашей навелъ еси?
Увы мнѣ, свѣте очесъ моихъ, како не познался
еси намъ толико лѣтъ съ нами живущи? како
не умилился еси, слышащи всегда горькая
наша о тебѣ рыданія, и не явилъ еси себе намъ
(л. 101зв.).
Такожде и невѣста тридесять и четыре лѣта
безъ жениха своего прежившая черныя
одежды носящи, падаше на святыя мощи,
токи слезныя испущающи и омочающи ими
честное возлюбленного своего тѣло, и несытною любовію лобызающи: рыдаше же горко
и неутѣшно, увы мнѣ, и горе, и лютѣ, и ина
жалостнѣйшая словеса умиленно вѣщающи,
яко и всѣмъ рыданіемъ ея на плачь подвизатися, и плакаху вси соплачуще плачущымъ
родителемъ и невѣстѣ (л. 101зв.).

__________________________________________________________________
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Царь же повелѣ злато и сребро метати,
Яко невозможно бѣ съ тѣломъ поступати
Отъ многаго народа зѣлна стисненія
И касавшихъ ся одру отъ угнѣтенія.
Но никтоже о златѣ и сребрѣ брежаше,
Токмо всякъ любовію видѣти желаше
Человѣка Божія и его лобзати.
(л. 34).

Повелѣ убо царь метати злато и сребро въ народъ, да отступятъ людіе отъ одра и дадутъ путь
пространенъ къ церкви. Обаче никтоже брежаше о златѣ и сребрѣ, но всякъ желаніемъ желаше, еже видѣти человѣка Божія и
прикоснутися ему, и лобызати.
(л. 102).

Тогда въ велику церковь мощи принесенны
И не бяху седмицу цѣлу погребенны.
Всю же седмицу честнымъ мощем
присѣдяху,
Невѣста съ родители во церквѣ плакаху.
(л. 34зв.).

И принесши святыя мощы въ великую церковь, поставиша непогребенны едину седмицу, да всякъ хотяй прикасает25ся
покланяяся. Всю же ту седмицу присѣдяху
честнымъ мощемъ въ церкви родители и
невѣста плачуще.
(л. 101зв.).

И погребеніе честное святому Алексію
человѣку Божію сотвориша славяще Бога.
Тако погребеніе честно сотвориша
Преставися Алексій святый въ шестыйнадеСвятому, Бога же в немъ чудна просла- сять календъ апрілліа, сіесть марта въ 17 день,
виша.
въ лѣто бытія міра 5919, воплощенія же Бога
Алексій святый, въ
Слова 411. Царствовавшу въ Римѣ Онорію,
при Иннокентіи папѣ, въ Константінополѣ же
Мартовъ день семънадесяті26й,
Отъ земныхъ ко небеснымъ душею есть царство державшу Θеодосію Юнѣйшему,
всѣми же владѣющу Господу нашему Іисусу
взятій.
Христу, со Отцемъ и святымъ Духомъ, ему же
(л. 34зв).
слава во вѣки, аминь (л. 102)27.

Наведених прикладів цілком досить, щоб констатувати безперечну залежність твору Максимовича від праці Дмитра Ростовського. Ці28
уривки можуть бути і за ілюстрацію того, як ставився І. Максимович до
свого матерьялу, то скорочуючи й перефразовуючи, то беручі дослівно
або з дрібними відмінами29.
__________________________________________________________________

Склад “ет” написаний над рядком, під ним закреслене “ти”.
Літера “і” написана над рядком, під нею закреслена “и”.
27
68 останніх рядків віршу Маскимовича до св. Олексія не мають відношення. Це обширне
прославління царевича Олексія Петровича, його батька й діда та ріжноманітні бажання:
небіжчикові – “вѣчне райске селеніе”, царові Петру – “на враги побѣда”, а Олексію –
“быти въ отчемъ слѣду”.
Своими молитвами, святе Алексіе,
Сходатайствуй у Бога во бытіе сіе.
Да возвиситъ рогъ тебѣ, тезоименита,
И дасть въ царствѣ успѣвать въ премногіе лѣта (л. 35зв.).
Примітка виконана Д. Абрамовичем.
28
Літера “і” написана над рядком, під нею закреслена “и”.
25
26
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“Книгою житій” Дмитра Ростовського й вичерпуються джерела
Максимовичової обробки легенди про св. Олексія. Слідів впливу инших
яких джерел (нап[риклад], “Житіе и жителсьство … отца нашего Алексія
человѣка Божія” Агапія Критського в книжці “Анөологіонъ” 1660 р., або
“Żywoty świętych” Петра Скарги) ніде непомітно.
З художньо-літературного погляду твір І. Максимовича, звичайно, не
заслуговує на велику увагу. Як відомо, це спроможна данина тодішній літературній моді на віршоробство. Мимоволі згадуються слова Дмитра Ростовського (з листу до Ст[ефана] Яворського) про30 другий збірник того ж
Максимовича: “Богъ далъ тѣмъ виршеписцамъ типографію и охоту и деньги
и свободное житіе. Мало кому потребныя вещи на свѣтѣ происходятъ”.
ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 12388, арк. 1–38, автограф.

__________________________________________________________________

Деякі скорочення зроблено не зовсім вдало. Напр[иклад], віршовник проминув звістку
про те, як св. Олексій, узявши “хартію, чернило и трость”, “написа все житіе свое и тайны
нѣкия, единымъ родителемъ свѣдомыя, по нихже бы моглъ отъ нихъ познанъ быти”; але
про “хартію” у руці померлого згадує. Або. Наречена Олексія бачить і дивується, що “царь
съ папою прійдоста и на престолѣхъ своихъ со князи сѣдоста”; а звідки узялися ці “престоли” – про те нема нічого. Иноді й переклад орігіналу викликає непорозуміння,
напр[иклад], “егда Римъ благочетнѣ древле царствоваше” (л. 31); “чада чадъ обычныхъ”
(31зв.); “да Богъ между мною, устрояяй что ново, пребудетъ съ тобою” (31зв.); “обрѣте
пустынники, во Ефесъ идяху” (31зв.); “зрѣніе съ красотою лица помрачися” (31зв.–32);
“падши лицемъ на пепелъ долу” (32); “любви моея, купно жалю непремѣнный”.
Примітка виконана самим Д. Абрамовичем.
30
Далі знаходиться закреслене “другу”.
29

Ігор Кондратьєв
СЛУЖЕБНА ШЛЯХТА ОСТЕРСЬКОГО ТА ЛЮБЕЦЬКОГО СТАРОСТВ
КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА – СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТА ТЮРКСЬКИЙ
СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ
У 1471 р. було ліквідовано київське княжіння і утворене Київське
воєводство, тоді ж були утворені й повіти – київський, мозирський, любецький, чорнобильський, овруцький, житомирський, остерський, канівський, черкаський та путивльський. Навколо цих “городків київських”
ще від часів перших литовських володарів почалося осадження військовослужбової верстви – т.зв. служебної (зобов’язаної “службами” – певним
комплексом обов’язків перед замковою адміністрацією) чи околичної
шляхти. На Північному Лівобережжі таких центрів було два – Остер та
Любеч, що поруч із правобережним Овручем стали осередками формування найбільших регіональних дрібношляхетських спільнот1.
На території Любецької волості (з середини XVI ст. – староства)
нами нараховується близько 350 шляхетських родів, представлених усіма
категоріями “шляхетського народу” – від неповноправних замкових бояр
та бояр-слуг – до зем’ян, шляхти та навіть князів. Меншою була кількість
остерської шляхти (представленою в основному боярською верствою, але
із часткою повноправної шляхти) – близько 220 родів.
Вивчення історії дрібних прошарків української шляхетської верстви
подекуди ускладнено відсутністю належного комплексу писемних джерел,
що стосується насамперед любецької шляхти, меншою мірою – остерської.
Одним із недосліджених аспектів, зокрема, залишається проблема виявлення усіх джерел формування цих спільнот, що вимагає залучення різних
допоміжних дисциплін – археології, топоніміки, антропоніміки, геральдики тощо. Залучення антропонімічних джерел (прізвищ) надає можливість не лише простежити історію окремих шляхетських родів, але й у
комплексі – вирахувати тенденції та закономірності процесу формування
служебної шляхти на прикладі любецької та остерської спільнот.
До ХVІ ст. українська шляхта здебільшого користувалася не прізвищами, а прізвиськами, які ще не набули функцій повноцінного ідентифікатора роду. Лише на початку ХVІ ст. відбулася так звана “прізвищна
революція”, коли шляхта бере собі прізвища від назв земельних наділів,
__________________________________________________________________

1

М.С. Грушевський, Історія України-Руси, т. 5, вид. 2, К. 1998, с. 100.
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якими володіла2. Насправді, це був важливий крок у становленні стану,
адже імена та прізвища (як власні назви) у привілейованої верстви відігравали не лише функцію ідентифікації, але й виконували роль ідентифікації володаря спадкових земельних володінь3. Хоча процес отримання
та усталення прізвищ завершився лише наприкінці ХVІІІ ст.
Для розуміння усієї специфічності використання антропонімічних
джерел відзначимо основні наявні проблеми. Передусім, це проблема
самої ідентифікації прізвищ, які довгий час не були усталеними, до того
ж інколи дуже важко встановити усе коло співвласників дрібношляхетських маєтностей, у документах вони ховаються під назвами “брати”,
“учасники” чи “сябри”. По-друге, це значна тривалість існування верстви:
початок її формування припадає на давньоруські часи4, завершення – на
XVII й навіть XVIII ст., коли чимало нащадків дрібних шляхтичів стали
козаками. За цей період з’явилося чимало нових та зникло чимало старих
родів, наприклад, від середини XVII ст. відсутні згадки про роди любецьких шляхтичів Биялтiв, Верцейських (Верейських), Герасимовичiв, Мiщенкiв, Лаврiнових-Злобiних, Кистовнiв, Казожирських, Ружичiв,
Погорецьких, Рачинських та ін.
По-третє, зі зміною історичної ситуації відбувалася й зміна прізвищ,
адже прізвища, як лексемні антропонімоформули могли змінюватись – як
ускладнюватися, так і спрощуватися. У першій половині XVII ст. для дрібної шляхти було характерне ускладнення та розгалуження прізвищ (на польський взірець), друга хвиля цього процесу припадає на кінець XVIIІ ст.,
коли нащадки цієї шляхти стали наводити докази на російське дворянство.
Наприклад, нащадки любецького шляхтича Клима Розсудевського називали себе від початку ХVII ст. Климовичами. Діти Конона Посудевського
стали Кононовичами-Посудевськими, а одна із гілок цього роду стала йменуватися як Кононовичі-Посудевські-Унучко, інші ж йменувалися просто
Посудичами чи Унучками. Рід дрібних бояр Корольків (володарів Королецької оранки) у першій половині ХVII ст. йменувався не інакше як Королесіуси, інші гілки – як Корольковичі чи Корольки-Масловичі.
І нарешті, подекуди дуже важко здійснити саму національну чи етнічну ідентифікацію. Наприклад, дрібні остерські бояри Ляхи однозначно
були українізованими вихідцями з Правобережжя. Дуже важко виокремити
__________________________________________________________________

2
Н. Яковенко, Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII століття, К.
1997, с. 98.
3
І. Гук, Соціальні аспекти українського антропонімікону ХVI–ХVII ст., Вісник Львівського університету. Серія: філологія 38 (ІІ) (2006) 47.
4
І.В. Кондратьєв, Любецьке староство (XVІ – середина XVII ст.), Чернігів 2014, с. 21–30.
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вихідців із Московської держави від татар чи мордви, чимало українських
родів були полонізовані, й нарешті, особливо важко (це стосується передусім території Любецького староства, яке знаходилось на обох берегах
Дніпра) розділити представників українського та білоруського етносів.
Аналіз наявних антропонімів дозволяє виокремити найдавніші
роди, у тому числі й ті, що своїми коренями походять від давньоруського
боярства, привнесений тюркський елемент, а також власне слов’янський –
який складається з представників українського, польського, білоруського
та російського етносів.
Серед найдавніших родів Любецького староства відзначимо Даничів, Неданчичів, Репчичів, Бокевичів, Глiбовичiв (Глiбовичiв-Пероцьких),
Кувечичів, Захличів, Пероцьких. Старожитність цих родів характеризується як давністю їх родових поселень – сіл Голубичі, Губичі, Даничі, Неданчичі, Убіжичі, Яриловичі та ін., що мають у назві суфікс -ич-і. На
думку дослідників, в основі цих назв лежать ще давньослов’янські назви5.
На значну кількість сільських поселень ранньослов’янської доби в регіоні
звернув увагу й польський історик В. Бобинський6. Для сільських поселень Любеччини та Остерщини цієї доби характерною є присутність
предметів не типових для сільського вжитку – озброєння та спорядження
вершника та верхового коня, що може свідчити про осадження князями
на землю військовослужбових елементів7. На терені Чернігово-Сіверщини
вищий боярський стан відомий з джерел кінця XIV ст., а любецькі бояри
згадані в оточенні князя Свидригайла Ольгердовича, який у 1408 р. пішов
на службу до великого князя московського8. На Остерщині найдавнішим
є рід бояр Гирь, відомий за писемними джерелами з 1195 р.: “В лето 6703.
Посла благоверный и христолюбивый князь Всеволодъ Гюргевич тивуна
своего Гюрю с людми в Русь и созда град на Городци на Въстри, обнови
свою отчину”9. У подальшому рід Гирь неодноразово згадувався у матеріалах королівських люстрацій Остерського староства, наприклад у 1636 р.10
__________________________________________________________________

5
М. Кордуба, Земля свідком минулого: географічні назви як історичне джерело, Львів
(Археографічна комісія наукового товариства імені Шевченка) 1924, с. 8.
6
W. Bobiński, Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa i
stosunków własności ziemskiej, Warszawa 2000, s. 520–521.
7
И.В. Кондратьев, Древнерусские города-замки как центры формирования военно-служебного сословия Великого княжества Литовского, Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. Международная конференция. Материалы, Москва 2012, c. 93–96.
8
О.А. Макушников, Гомель с древнейших времен до конца XVIII века. Историко-краеведческий очерк, Гомель 2002, с. 76.
9
Лаврентьевская летопись 1377 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php?list=284&n=322.
10
A. Jabłonowski, Żródła Dziejowe, t. 5, Warszawa 1877, s. 212.
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До давніх прізвищ Остерського та Любецького староств беззаперечно відносяться й так звані “прості” прізвища, не обтяжені складними
морфемами. Згадаємо такі роди остерського боярства, як Сокирки,
Мишки, Біликі, Бобруйкі, Гарбузи, Горбачі, Гурці, Гусичі, Дешкі (Дашкевичі), Дорохи, Дулковичі, Копоті, Лапи, Пліхти, Пузи (Пузирни), Сипи,
Сираї (Сираєнкі), Шкоди (Штоди) та ін. Серед любецьких володільців
давніми були роди Богушів, Бояров, Брехунів, Голобояриновичів, Губичів, Гутар (Гутор), Довгунів, Жлобів, Жупиченків, Зброжків, Зліїв, Злобичів, Козлів, Копичів, Коробків, Кукар, Кухаричів, Левоньок, Пашків,
Петрушів, Пищиків, Тупичів, Черв’яків та ін.
Найяскравішою є тюркська складова формування цих спільнот.
Перші тюрки в регіоні з’явилися ще в домонгольський період. Наприклад,
вірогідно, що назва села Любецького староства Бельджичі (Більдухи) походить від особового імені “Бендюга”, властивого чорним клобукам11, відомо, що військові здібності представників цього союзу тюркських племен
високо цінувались у Європі ХIII–XIV ст. Назва любецького озера Болгач
(Болгачівка) з тюркського (“булганч”) означає “бруд” чи “нечисть”12.
Однак більшість тюркських родів були оселені вже за литовського
володарювання. Перші татарські поселення на “військовому праві” були
осаджені князями з полонених золотоординських татар та відносяться до
останньої чверті XІV ст. (опісля 1380 р.)13. Більш широко “татарський елемент” з’являється на Київщині після походу литовського князя Вітовта на
Дон у 1397–1398 рр.14 На думку Я. Собчака, оселення татар на Київщині
слід віднести до середини ХV ст.15 Ще О. Яблоновський зазначав, що не
лише у степовій зоні, а й на півночі на початку ХVІ ст. поблизу замків
Остра та Любеча існували топонімічні ознаки тюркської присутності16.
В середовищі остерської шляхти фіксуємо 17 родів тюркського походження: Бердянські, Беремицькі, Берлози, Бурзди, Гломазди, Дерехи
(Даруги?), Єрмаки (?), Келбичі (Кеблич Солтан), Козарини, Куяни, Мисці,
Миховичі, Міховці, Пайнеткі, Серкезевичі, Скебличі (?), Татари.
__________________________________________________________________

К. Тищенко, Іншомовні топоніми України. Етимологічний словник-посібник, 2010, с. 101.
С.О. Павленко, Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини, Чернігів 2013, с. 561.
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XVII w.), Przealad Оrientalistyczny 4 (1977) 291–296.
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М.К. Любавский, Очерк истории литовско-русского государства до Люблинской унии
включительно, изд. 2, Москва 1915, с. 127.
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J. Sobczak, Polozenie prawne ludnosci tatarskiej w Wielkim ksiestwie Litewskim, Warszawa;
Poznan 1984, s. 28.
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Любецькі роди тюркського походження репрезентовані 28 прізвищами: Асиреви (Асаревичі), Бакуринські (Богуринські?), Биялти, Більдухи
(Більдюги, Бельдюжки, Більдюги, Більдуховичі), Більдухи-Мушенки, Бокевичі-Щуковські (слово “бекей” (“бокей”) з давньотюркської означає
“герой” чи “силач”), Болдаковські, Бохани (Бохановичі), Бохановичі-Більдуховичі, Боябузи (Байбузи), Бурдюки, Гирмани (Германовичі, Гирмановські), Губичі, Деруси (?), Казановські, Казанські (Чемериси), КазанськіЧемериси, Колчицькі, Мiхнови (Міхно, Міхненкі, Михневичі), Мехеди,
Татарини (Татарини-Міхнови, Михнови), Скугори (Скугари), Файови (Зайови, Фаї), Фащі, Феремичi, Харабурди, Чемериси17 (Казанські, Казанські-Чемериси). Цікаво, що в обох випадках частка тюркських родів
приблизно однакова – біля 8% від загальної кількості дрібної шляхти як
Любеча, так і Остра.
Вагомою була і частка вихідців із Московської держави. Для Любеча поява цього елементу пов’язана із подіями початку ХVI ст., коли регіон у 1500–1508 рр. входив до складу Московщини. Опісля на території
Любецької округи залишилась якась частина осаджених московською
владою військовослужбових елементів. Як вказує Н. Яковенко, жителів
Любеча “з огляду на висунуте далеко на північ розташування міста часто
називали москалями”18. В середовищі любецької шляхти фіксуємо роди
московського боярства та вихідців з півночі: Бублики (гілка роду ЖлобівПогорільських), Бублики-Погорiльськi, Васильєвичі, Глинські, Дворецькі,
Демидовичі (?), Дроздовські, Жукови (Жуки), Карпови (Карповичi, Карпенкі), Кузнєцови, Кушнарьови, Лико (полонізовані князі – вихідці з Московщини), Лобови, М’ясникови, Малахови (Малашовичі), Орловські,
Фiлiмонови, Ястребови.
Цікаво, що коли опісля 1508 р. Чернігово-Сіверщина залишилася
під владою Москви, розділеними виявилися і деякі роди української
шляхти, наприклад, любецькі бояри Кривопиші несли службу Речі Посполитій, а бояри Кривопишини – Московській державі19.
Серед остерської шляхти фіксуємо роди московського походження:
Агаповичі (Гапони), Аленцовичі, Алтиховичі, Апанасовичі, Биліни (Билін
__________________________________________________________________

17
Ймовірно, що назва “чемериси” це перекручена назва марійців – “черемисів”, народу,
що входив до складу Великої Орди, а згодом – Казанського ханства. Однак, у Великому
князівстві Литовському чемерисами називали саме нижчі категорії замкових слуг тюркського походження.
18
Н.М. Яковенко, Українська шляхта з кінця ХІV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна, вид. 2, К. 2008, с. 275.
19
І.В. Кондратьєв, Любецьке староство (XVІ – середина XVII ст.), с. 142.
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Істомка), Васильєвичі, Глубцови, Гостиловичі, Миновичі, Минченкі, Оданцовичі, Орешкі (Орішки), Орловські, Парфеновичі, Потрохіни (Потохіни), Тимошкевичі. Більшість цих прізвищ фіксується у пожалуванні
1514 р. короля Сигізмунда І тодішньому остерському володільцю С. Скиндеру 70 дворових конюхів20. Частина цих дворових (фактично – боярслуг), у подальшому “вийшли в повіт”, ставши як боярами, так і
шляхтою. Ймовірно, що вони були полоненими, взятими під час війни з
Московською державою. Між іншим, частка вихідців з Московщини і в
Острі, і в Любечі приблизно однакова – біля 7–8%.
У середовищі служебної шляхти були представлені і польські володільці. На Остерщині це роди Багінських, Бачинських, Берзановських, Броновських, Завадських, Казовських, Крушинських, Орзовських, Ортовських,
Пулкевичів, Сібілевичів, Трембицьких та Яковських. Присутні також і українські ополячені роди: Берземенські, Биковські, Ланські, Сачкі.
Серед любецької шляхти згадаємо Біатовських, Веркізи, Дьяховських
(Дьяковських), Казожирських, Легеб, Лінкнерів, Олешок (Олешковичів),
Прежевських, Пряжевських, Радзиховських, Разневських (Разновських),
Рачинських, Скінверів, Страйловських, Стаховичів (Сташевських), Стефановичів, Стахурських, Тхомильських, Янковських (білоруси?), Янтшинських. Близько десяти родів любецької шляхти були ополяченими, це
Биковські, Володьковські (гілка роду Тарасевичів), Висоцькі, Зажевські
(Зажецькі, Заржецькі) – ополячені гілки роду Зарецьких, Посоховські, Ружичі (гілка Рисичів), Сулимирські-Розсудевські, Тиша-Биковські, Устимовичі. Цікаво, що частка польських родів в обох староствах була приблизно
однаковою – біля 6%, ополячені роди – відповідно 2 та 3% у Остерському
та Любецькому старостві. Широка польська колонізація в регіон розпочалася лише після Люблінської унії 1569 р., а особливого розмаху набула у
першій половині ХVII ст.
Беззаперечно, що найбільшою була складова українського етносу.
В Острі це: Бабичі, Барановські, Біликовичі, Біловикі, Богданкі, Борздії,
Бородаї, Василишиські, Васьковичі, Водоп’яни, Волошеніни, Гавриловичі,
Гарбузенкі, Голенищевичі, Гороховичі, Григоровичі, Гриневичі, Гришкевичі, Гришкі, Грушковні, Давидовичі, Дем’яновичі, Денисенкі, Драби, Дроневичі, Дубровські, Євдокимовичі, Єрченкі, Ждановичі, Жукинські,
Закаблуцькі, Івантевичі, Ігнатовичі (Гнатовичі), Карповичі, Козловські, Козорогі, Коловицькі, Кондратовичі, Коптевичі, Костюшковичі, Кошини (Кошевичі, Кошкіни), Кривицькі (Кривчевичі), Купренкі, Курили, Курцевичі,
__________________________________________________________________
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А.Г. Пенський, П.Я. Лавренчук, Остер – європейське місто, Чернігів 2011, с. 19.
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Ласки, Ласковичі, Левоновичі, Лецевичі, Лещевичі, Липенчичі, Літковські, Логвини, Лосі, Малевичі, Манцевичі, Мартиновичі, Матвієвичі, Матющенкі, Мацутовичі, Мешковичі, Михайловичі, Мишки, Міцевичі,
Мурки, Нелюбовичі, Несторовичі, Носки (Носачі), Обийми, Олешевські,
Ольшанські, Омеляновичі, Онаничі, Онискевичі, Ортимовичі, Осиповичі,
Осташковичі, Островські, Остянини (Остряниці), Павловичі, Пальчики,
Пашевичі, Петельки, Петрашевичі, Пилиповичі, Поповичі, Пориличі,
Пролізи, Проневичі, Проскури (Проскуренкі), Пушкарі, Радчичі, Раковичі, Рожновські (Рожиновські), Романенкі, Ропшевичі, Ростки, Рошковські, Рубанки, Русановичі, Саковичі, Салівоновичі, Самсоновичі, Санковичі
(Самковичі), Сельковичі, Семеновичі, Семіковичі (Самковичі?), Сенищевичі, Сенчикови, Сергієнки, Сериянкі, Серхичикі, Серянкі, Сетніки, Сморчки, Ставицькі, Станевичі, Стуми (Штоми?), Сущанські, Тетері, Толочковичі,
Тополі, Трусейкі, Трухони (Трухановичі, Трухани), Хмури, Ходкевичі,
Хомичі, Хоховичі, Хоцуги (Коцуги?), Храпочевичі, Чорноухи, Чоховичі,
Шемети, Шерепничі, Шидловські, Штоми-Білики, Юр’єви (Юрченкі),
Якимовичі, Яловицькі, Ясинські.
Чимало із вищезгаданих родів однаково можуть належати як до українського, так і до білоруського етносів. Із суто білоруських родів згадаємо Закревських, Скуміних, Чюриловичів, Янків.
Українські роди любецької шляхти представлені21 такими прізвищами: Александровичі (русифікація прізвища), Андрієнкі, Антюховичі,
Армашенкі, Барановські, Березицькі, Бивалкевичі, Богдановичі, Богушевичі-Захличі, Богуші-Манойловичі, Бокевичі-Щуковські (Бокєї-Щуковські,
Щуковські, Масловичі-Щуковські), Болотовичi-Кувечинські, Болотовичі,
Болотовичі-Александровичі, Болотовичі-Зарецькі, Борковські (Бурковські), Боярови, Бровенські, Будлянські, Бутовичі, Велецькі, Велички, Величковські (Тарасевичі-Величковські), Вербицькі, Верцейські (Вертецькі,
Вертикі), Вовки, Войниловичі, Ворошило-Ярмултовські, Ворошильські
(Ворошили), Гальникови (Гальникі), Герасимовичі, Гладкі, Горчиновичі,
Грабовські (Зкопниця-Грабовські), Грабовські (Рев’ячичі), Гравецькі (Угровченки, Угравецькi, Iгравецькi), Григоровичі, Гринкевичі, ГриценкиБолдаковські, Гришичi (Гришкови, Гришки, Гришковичі), ГришичіНеданчицькі, Демитровичі, Добронизські, Дуброви, Ждановичі (Ждановичі-Масловичі), Жлоби-Погорільскі (Жлоби, Бублики, Бублики-Погорільскі, Жлоби-Кудренки та ін.), Забiли, Заревські, Зарецькi (Зарецькі__________________________________________________________________

Подається скорочений список, куди не увійшли антропоніми, сформовані наприкінці
ХVII–XVIII ст.
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Зеньковичі), Зарецькі-Величковські (Величковичі-Зарецькі), Заровські,
Зеленські (Злинські?), Зкопниця-Грабовські, Злинські (Зелинські, Зеленські?), Злоби (Злобицькi, Злобичі, Семаковичі), Злоби-Антоновичі, Ігнатовичі, Калиніченки, Каменецькі (Каменськi), Кашкаровичі, Квіткови
(Хвіткови), Кгородецькі, Кириченкі, Киселі-Загорянські, Кислі (Кисловичі, Киселі), Кистовні (Кистовські), Климовичі, Климовичі-Розсудевські, Клопоцькі, Кобилянські, Ковтуновичі (Ковтуненкі), Кожуховські,
Козлевичі (Козлови, Козли, Козли-Козлевичі, Козлевичі-Федькі, Федькі),
Кононенки-Пилипенки, Кононовичi (Посудевськi), Кононовичі-Посудевські-Внучко, Константиновичі, Корицькі, Коровiни-Тарасевичi, Корольки,
Корольки-Масловичі, Короткі, Костенецькі, Костовські, Костюченки (гілка
роду Щуковських), Котовичі (Корчаки-Котовичі, Стецькі), Коханенкі (Кохановськi), Кривковичі, Кривопиші (Неданчичі-Кривопиші), Кринкевичi,
Купріяновичі, Кучвиновичі, Лаврінови-Злобіни, Левоновичі (Левонькі),
Лишукі, Лиховидовичі, Логвіновичі (гілка роду Скугарів), Лопатневці,
Любечани (Любецькі), Людченкі, Мiсченки (Мiщенки?), Максименкі,
Малентьєвичі, Марковичі (гілка роду Зарецьких), Масловичі (МасловичіЩуковські), Мелешковичі, Милковичі (Милковичі-Зененки), Мироненкі,
Митковичі, Мишки-Гришичi (Мишковичі-Гришичі), Мишукі (Мишукови,
Мишуковичі), Мокрiєвичі, Молявки-Жлоби, Морашки, Нахиби-Зеньковичі, Неданчичі-Кривопиші (Кривопиші), Некрашевичі, Нестеровичі, Нечайови, Носачевичі, Овдійовичі, Олехновичі (Стецьки), Онисовичі,
Осьмаки, Пархоменкі, Пархоменкі-Посудевські (Пархоменкі, Посудевські, Посудевські-Кононовичі, Кононовичі, Унучки-Посудевські, Унучкі),
Петруші (Петрашевичі, Петрушенки, Петрашенки, Петрушевські, Петрушинськi, Петушенкови), Плоховські, Погорецькі (Погариські, Погорільські?), Покотили, Посудевськi (Пархоменки-Посудевськi, ПосудевськiКононовичi), Прокоповичі, Пронкевичі, Процковичі (Процки, Процикі),
Пузикі, Пушкарі (Пушкарі-Ресинські, Ресинські, Резинські, Пушки),
Пушкаровські (Пушкаровичі, Пушкаренкі), Рашевські, Рев’ячичі (Ревечинські), Решинські-Пушкарі, Рильчиці-Милиці, Розсудевські (Розсудовські), Романовичі, Сiрховськi (Сірковські, Сірховичі, Серховецькі,
Шерховецькі), Савiнкі-Величковські, Савичі (Савенкі, Савицькі), СавичіЧорні, Сахновські, Свободецькі, Селецькі (Селицькі), Семакови (Семакови-Злобицькі, Семаковичі), Семакови-Силичі, Семеновичі, Сєножатські,
Силичі, Скидковичі, Скугар-Скварські, Слободецькі, Соколовські, Солоховичі, Сосницькі, Стецькі, Стоконські, Сулими, Сухоровські, Теремецькі
(Теремечі, Теремці), Томиленки (Томиловичі), Худолії, Шершановичі324
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Даничі, Шихуцькі (Шихутські), Шумейкі, Щуковські (Бокевичі-Щуковські, Масловичі-Щуковські, Костюченкі, Бокевичі, Буковичі), Юрковичі,
Юскевичi-Красковськi (Красковські, Красовські, Юшкевичi-Красковськi,
Юскевичi, Юшкевичi), Юцовичі, Ющенкі-Величковські, Ялинські,
Яненкі, Яниські, Яніченки (Янченки, Єнченки), Ярмултовські (Ярмолтовські), Яцинічі, Яцковичі. Беззаперечно, що вихідцями з білоруських
земель були родини Жиховидовичів, Рисичів та Сапєг (Сопиг, Сатьяг).
Таким чином, частка українського етносу (із вагомою домішкою білоруського) складала загалом більш, ніж дві третини від загальної кількості родів. Значимою також була частка польської шляхти (біля 6%),
вихідців з Московської держави (7–8%) та шляхетських родів тюркського
походження (біля 8%). Цікаво, що хоча кількість шляхетських родів в
Острі та Любечі різниться, загальні статистичні покажчики етнічних
складових приблизно однакові, що обумовлюється близьким географічним розташуванням обох староств та схожими процесами формування
дрібношляхетських спільнот.

Ірына Скварцова
ТЫПАЛОГIЯ СЛУЦКIХ ПАЯСОЎ
Слуцкая мануфактура кунтушовых паясоў i яе вырабы займаюць
асаблiвае месца ў гiсторыi шаўкаткацтва Рэчы Паспалiтай. У адрозненне
ад iншых фабрык мастацкiх тканiн краiны, што спецыялiзавалiся на вытворчасцi ўзорыстых паясоў па ўзору ўсходнiх (у Станiславе, Бродах,
Корцы, Куткоры, Бучачы, Гродне, Ружанах, Паставах, Кракаве, Варшаве,
Лiпкаве, Кабылцы, Сакалове, Гданьску i др.), менавiта ў Слуцку былi не
толькi дасканала засвоены, але творча i вiртуозна пераасэнсаваны традыцыi арыентальнага мастацкага тэкстылю, i на iх аснове створаны адметны, мастацка самабытны стыль вырабаў, якi арганiчна злучыў
усходнiя, заходнееўрапейскiя i ўласна беларускiя элементы.
Гэта стала магчымым дзякуючы высокапрафесiйнай арганiзацыi
творчага i вытворчага працэсу на мануфактуры, якой кiравалi таленавiтыя
армянскiя мастакi-тэкстыльшчыкi i тэхнолагi: у 1760–1770-х гг. – Аванэс
Маджаранц (iмя якога ў Беларусi было адаптавана i трансфармавалася ў
Яна Маджарскага), а ў 1780-х – 1807 гг. – Лявон Маджарскi, сын Яна.
Дакладнае месца нараджэння Аванэса Маджаранца не вядома. Паводле адной з iснуючых версiй, гэта Стамбул1, паводле другой – нейкая
армянская калонiя Семiграддзя – Трансiльванii2. Армянiнам венгерскага
паходжання быў бацька Маджарскага – Нум (Нума, Нумовiч), што, як
бачна, адлюстравалася ў прозвiшчы майстра: венгр – мадзьяр – Маджаранц; армянкай была i яго мацi Луцыя. Есць звесткi пра знаходжанне
Маджарскага ў турэцкай няволi, i пра тое, што ў Стамбул ен трапiў у
якасцi палоннага (што верагодна, калi майстр нарадзiўся ў Трансiльванii).
Па меркаваннi некаторых даследчыкаў, у Стамбуле ён мог атрымаць або
ўдасканалiць атрыманую раней адукацыю i навыкi майстра-тэкстыльшчыка, працуючы на адной з армянскiх ткацкiх мануфактур3. У 1750-х гг.
Маджарскi пераязджае ў Рэч Паспалiтую i ўладкоўваецца працаваць на
мануфактуру кунтушовых паясоў у Станiславе (зараз Iвана-Франкоўск,
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Украiна), дзе паказвае сябе не толькi высокапрафесiйным, але i вельмi
таленавiтым майстрам. У 1757 г. беларускiя ткачы Томаш Хаецкi i Ян Гадоўскi, адасланыя князем Мiхаiлам Казiмiрам Радзiвiлам (1702–1762) у
Станiслаў на навучанне, а магчыма, i з патаемнай “дыпламатычнай” мiсiяй
пераманiць да радзiвiлаўскага двара ў Нясвiжы квалiфiкаваных усходнiх майстроў4, здатных узначалiць княжаскую ткацкую майстэрню, знаёмяцца з Маджарскiм, i дакладаюць князю пра яго таленты i натуральнае
жаданне знайсцi iм лепшае прымяненне. Мiхаiл Казiмiр Радзiвiл запрашае
Маджарскага ў свае ўладаннi, на нясвiжскую мануфактуру паясоў.
24 студзеня 1758 г. ў нясвiжскiм замку памiж князем Радзiвiлам i
Янам Маджарскiм была падпiсана дамова, паводле якой Маджарскi –
“персiдскай, турэцкай, кiтайскай, рознай матэрыi i работы майстр” абавязваўся “ад даты гэтага кантракта” вырабляць “усялякiя матэрыi, як напрыклад: макаты, дываны, паясы… з кветкамi, асобамi, цыфрамi золатам,
срэбрам i шоўкам паводле паданага эскiзу” i навучаць радзiвiлаўскiх ткачоў (“хлопцаў”) “гэтай персiдскай рабоце”. Князь, у сваю чаргу, пастанаўляў майстру “штотыдневую пенсiю па адным залатым дукаце, якi
своечасова выплочвацца павiнен” i даваў дазвол “калi не будзе ставаць
казённай працы… для свайго пажытку i выгады са сваiх матэрыялаў цi
паясы, цi iншае ягонае мастацтва рабiць i прадаваць”5.
Дзякуючы намаганням Маджарскага радзiвiлаўская мануфактура ў
Нясвiжы пачала ператварацца ў адно з вядучых прадпрыемстваў Рэчы
Паспалiтай па вытворчасцi кунтушовых паясоў. Ужо за першыя чатыры
гады працы майстра, майстэрня была цалкам рэарганiзавана, а яе прадукцыя стала заваёўваць усе больш шырокую вядомасць сярод шляхты.
У маi 1761 г. Маджарскi разам з двума працаўнiкамi мануфактуры,
“вучнем Янам Слiвiнскiм i парабкам Янам Змачынскiм”6, патаемна пакiдаюць Нясвiж, прыхапiўшы з сабою два пояса. Князь пасылае за iмi ў пагоню. У Бродах уцекачы былi высачаны i злоўлены. Падданых Радзiвiла
арыштавалi i разам з паясамi вярнулi князю. З Маджарскiм аб вяртаннi ў
Нясвiж паспрабавалi “лагодна дамовiцца”, бо ў кантракце 1758 г. не быў
абгавораны тэрмiн яго дзеяння, а ў такiм выпадку дамова звычайна не
доўжылася больш чым тры гады. Мiхаiл Казiмiр Радзiвiл быў зацiкаўлены у майстры, у далейшым супрацоўнiцтве з iм. А паколькi свой учынак
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Маджарскi патлумачыў тугой па сямʼi, якая засталася ў Стамбуле, то, па
загаду князя i пры дапамозе львоўскага купца-армянiна Рыгора Нiкаровiча, з Асманскай iмперыi на Беларусь была перавезена сям`я Маджарскага – жонка i сын Лявон7.
У 1760 г. Мiхаiл Казiмiр Радзiвiл атрымаў у спадчыну ад свайго заўчасна памерлага малодшага брата – князя Геранiма Фларыяна Радзiвiла
(1715–1760) – слуцкiя землi. Сярод маёмасцi, што перайшла да Мiхаiла
Казiмiра была i слуцкая майстэрня паясоў. Князь вырашае аб’яднаць нясвiжскае i слуцкае прадпрыемствы ў адно, змясцiўшы iх у Слуцку, што i
было зроблена прыкладна ў 1762 г.8 З гэтага моманту распачалася гiсторыя
знакамiтай слуцкай мануфактуры па вытворчасцi кунтушовых паясоў.
У сярэдзiне 1770-х гг. наступны гаспадар фабрыкi князь Караль
Станiслаў Радзiвiл (1734–1790) перадаў мануфактуру ў арэнду Маджарскаму. 20 мая 1776 г. галоўны камiсар радзiвiлаўскiх уладанняў Мiхал
Радзiшэўскi i Ян Маджарскi падпiсалi адпаведны кантракт, якi падцвердзiў здачу фабрыкi ў арэнду “з усiмi вучнямi i варштатамi, што ў ей знаходзяцца” за “дабрахвотна прапанаваную i ўзгоднёную плату … у суме
10 000 злотых польскiх штогод”. Маджарскi меў права “распараджацца
фабрыкантамi”, абавязваўся “не дапускаць нiякага свавольства, трымаць
iх у строгай дысцыплiне, злачынных караць, разбэшчаных i непадатлiвых
да выпраўлення выдаляць”, а таксама самастойна выплочваць працаўнiкам “кармавыя грошы… без усялякiх прэтэнзiй да княжаскай казны”.
Пры ўзнiкненнi неабходнасцi ў прыёме на мануфактуру новых работнiкаў,
Маджарскаму было прадпiсана “прымаць ў рамяство… iншых панскiх
падданых, абы яны былi цвярозымi i не выклiкалi падазрэнняў, а з лiку
чужых нiкога не прымаць”9. Першапачаткова дамова была заключана тэрмiнам на адзiн год, але штогод прадоўжвалася.
У канцы 1770-х гг. Ян Маджарскi перадаў кiраўнiцтва мануфактурай i права яе арэнды свайму сыну Лявону10, якi, як бачна, ужо дасягнуў
неабходнай майстэрскай i творчай сталасцi, каб паспяхова прадоўжыць
сямейную справу, спачатку, верагодна, пад наглядам бацькi, а потым –
самастойна. Магчыма, адной з прычын перадачы ўсiх паўнамоцтваў на
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мануфактуры Лявону была i тая, што Ян Маджарскi збiраўся здзеснiць
вандроўку ў Стамбул, што ў тыя часы было справай няхуткай i дастаткова
небяспечнай. Вандроўка адбылася ў 1780 г., яе галоўнай мэтай быў
вышук i збiранне дакументаў (сапраўдных цi фiктыўных), якiя маглi б
стаць сведчаннем высакароднага паходжання продкаў Маджарскiх11. Ян
Маджарскi марыў аб узвядзеннi сябе i сваiх нашчадкаў у шляхецкае саслоўе, а працэс набiлiтацыi, акрамя прызнання высокiх заслуг суiскальнiка, вымагаў i дакументальнага падцверджання.
Мара майстра здзейснiлася. У 1790 г. “за развiцце раместваў у дзяржаве” род Маджарскiх быў набiлiтаваны – узведзены ў шляхецкае саслоўе, атрымаў герб “Дар”, акрамя таго, у 1792 г. Лявон Маджарскi быў
адораны пасадай ротмiстра Навагрудскага ваяводства i ганаровым тытулам каралеўскага камергера12.
Апошняя згадка ў дакументах пра Яна Маджарскага датуецца
1796 г.13 Верагодна, хутка неўзабаве пасля гэтага ён памер, як бачна, у
дастакова сталым па тых часах узросце. Калi дапусцiць, што на момант
прыезду ў Станiслаў майстру было не менш за дваццаць – дваццаць пяць
гадоў (нагадаем, што дакладная дата нараджэння Яна Маджарскага не
высветлена) i дадаць тыя гады, што ен працаваў у Рэчы Паспалiтай (прыкладна з 1750-х гг.), атрымлiваецца крыху болей за шэсцьдзесят гадоў.
Месца пахавання Яна Маджарскага невядома, хаця вiдавочна, гэта
мог быць бернардынскi касцел святога Антонiя ў Слуцку, у якiм у 1811 г.
быў пахаваны Лявон Маджарскi. На жаль, храм да нашых дзён не захаваўся.
Лявон Маджарскi падаўжаў арэндаваць слуцкую мануфактуру да
1807 г., арэнда фабрыкi была выгаднай справай, нягледзячы на выплату
вялiкiх грашовых сум у княжаскую казну. I толькi з канца XVIII ст. даходы Лявона Маджарскага iстотна знiзiлiся, а мануфактура паступова пачала прыходзiць у заняпад. Гэта было абумоўлена агульнадзяржаўным
крызiсам у галiне вытворчасцi кунтушовых паясоў, якi быў выклiканы
палiтычнай гiсторыяй Рэчы Паспалiтай, а менавiта яе гвалтоўнымi падзеламi ў 1772, 1793 i 1795 гг. памiж суседнiмi дзяржавамi – Расiяй, Прусiяй i Аўстрыяй. Беларускiя землi былi ўключаны ў склад Расiйскай
iмперыi – цэнтралiзаванай краiны з моцнай вярхоўнай уладай, якая адразу
пачала праводзiць палiтыку, накiраваную на нiвелiроўку мясцовых асаблiвасцей, канчатковай мэтай якой было зблiжэнне i злiцце новага краю з
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уласна расiйскiмi рэгiенамi. Адным са шматлiкiх мерапрыемстваў гэтай
палiтыкi стала забарона шляхце насiць нацыянальны кунтушова-жупанны строй, неад’емнай часткай якога быў шаўковы пояс. У такiх умовах попыт на прадукцыю персiярань iмклiва падае.
Пра складанае становiшча мануфактуры i свае жаданне адмовiцца
ад арэнды прадпрыемства Лявон Маджарскi дакладаў радзiвiлаўскай адмiнiстрацыi ў 1792 г. i ў 1795 г.14 Майстра ўтрымлiвала толькi тое, што
княжаская казна мела перад iм доўг на вялiкую суму грошай: у 1805 г. ён
складаў 234 564 злотых 10 грошай15. Для пагашэння доўгу ў лiстападзе
1807 г. з уладанняў князя Дамiнiка Геранiма Радзiвiла (1786–1813), спадкаемцы Караля Станiслава Радзiвiла, Лявону Маджарскаму ў трохгадовую арэнду быў дадзены маентак Манькаў, пасля чаго Маджарскi
адмовiўся ад фiнансавых прэтэнзiй да князя i завяршыў арэнду фабрыкi16.
Пасля адмовы Лявона Маджарскага ад кiраўнiцтва i арэнды, мануфактура перайшла пад нагляд радзiвiлаўскай адмiнiстрацыi, якая прадпрымала адчайныя спробы рэанiмiраваць вытворчасць, якiя, аднак,
поспеху не мелi: арэндатары фабрыкi часта мянялiся, падалi аб’емы вытворчасцi, пагаршалася якасць вытканых паясоў, фабрыка няўмольна рухалася да заняпаду. У 1846 г. легендарнае слуцкае прадпрыемства знiкла17.
За працяглы час iснавання дзейнасць слуцкай фабрыкi не была роўнай – яна ведала перыяды ўздымаў i перажывала крызiсы. Але самыя значныя поспехi i дасягненнi прадпрыемства прыйшлiся на час, калi яго ўзначальвалi Ян i Лявон Маджарскiя – на 1762–1807 гг. Менавiта тады намаганнямi Маджарскiх на мануфактуры быў распрацаваны адметны мастацкi
стыль слуцкiх паясоў, якi арганiчна злучыў традыцыi ўсходнега i заходнееўрапейскага мастацтва з элементамi беларускай мастацкай культуры.
З паясоў усходнiх была цалкам запазычана агульная кампазiцыйная структура слуцкага пояса, якая заставалася нязменнай на ўсiм працягу дзейнасцi персiярнi. Пояс складаецца з трох выразна абазначаных
кампанентаў – двух роўнавялiкiх канцоў (iх яшчэ называюць “галовамi”)
i выцягнутай цэнтральнай часткi – так званага “сярэднiка”18. Палi галоў
i сярэднiка па перыметры акантаваны арнаментальнымi бардзюрамiшлячкамi, прычым шлячкi, што iдуць уздоўж тканiны, заўседы шырэйшыя за папярочныя.
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Сярэдняя даўжыня слуцкага пояса вагаецца ад трох да чатырох з
паловай метраў, шырыня – прыкладна 30–35 сантыметраў. Адносна агульных памераў пояса параўнаўча невялiкай зʼяўляецца вышыня галоў – у
сярэднiм каля 20 сантыметраў19. Канцы слуцкiх паясоў звычайна аздоблены прышыўнымi махрамi, якiя надаюць мастацкаму вобразу выраба завершанасць. Махры маюць выгляд або паасобку звiсаючых нiтак, або
нiтак, падзеленых на пасмы i зaмацaваных папярочнай нiткай, дзякуючы
чаму ў верхняй частцы махроў утваралася сваеасаблiвая плеценая “рашэцiстая” кампазiцыя. Даўжыня махроў, як правiла, складае ад паловы
да двух трэцяў вышынi галавы пояса разам са шлячкамi.
Паводле тэхнiчных асаблiвасцей стварэння малюнка слуцкiя паясы
падзяляюцца на: аднабаковыя аднавонкавыя, яны маюць вонкавы i адваротны бакi; аднабаковыя двухвонкавыя, яны таксама маюць вонкавы i адваротны бакi, але паловы пояса па шырынi лiцавога боку адметныя па
колеры; двухбаковыя двухвонкавыя – кожны бок вонкавы; двухбаковыя
трохвонкавыя, яны таксама не маюць адваротнага боку, але па колеры адрознiваюцца толькi паловы аднаго вонкавага боку; двухбаковыя чатырохвонкавыя – кожная з паловаў абодвух бакоў выкарыстоўвалася як вонкавая20.
Самым распаўсюджаным i дасканалым вiдам слуцкiх паясоў
зʼяўляецца двухбаковы чатырохвонкавы пояс. Прыгадаем, што ў Рэчы
Паспалiтай кунтушовыя паясы насiлi склаўшы па даўжынi напалову (радзей – у тры складаннi). Такiм чынам, двухбаковы чатырохвонкавы слуцкi
пояс можна было павязваць у розных жыццевых сiтуацыях i з рознымi,
адметнымi па колеры касцюмамi. У залежнасцi ад выкарыстання таго цi
iншага каляровага боку, пояс мог выступаць i як святочны, i як штодзенны, i як “жалобны”.
Усходняя традыцыя была захавана i ў асноўных прынцыпах арнаментальнай дэкарацыi слуцкiх паясоў: у галовах пояса размяшчалi некалькi
аднолькавых выяў стылiзаваных квiтнеючых раслiн цi кветкавых медальенаў, поле сярэднiка трактавалася як аднастайная прастора: гладкая, неарнаментаваная; затканая суцэльным геаметрычным цi раслiнным арнаментам з дробным малюнкам; вырашаная ў выглядзе папярочных палос i iнш.
Дэкор шлячкоў меў выгляд кветкавай гiрлянды або раслiннага бегунка. У
__________________________________________________________________

Сярэднiя памеры вызначаны на падставе вывучэння калекцый слуцкiх паясоў, што зберагаюцца ў музейных зборах Беларусi, Польшы, Украiны, Лiтвы i Расii.
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Г.В. Казарновская, Технология слуцких поясов на современном ткацком оборудовании,
Художественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой. Материалы
Международной научной конференции (Минск, 9–11 октября 2012), сост. И.Н. Скворцова,
Минск 2013, с. 218.
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першае дзесяцiгоддзе дзейнасцi мануфактуры колькасць раслiнных матываў на канцах пояса магла даходзiць да трох цi чатырох, але ўжо з канца
1760-х гг. iх лiчба абмяжоўваецца двума, i застаецца такой да завяршэння
працы прадпрыемства.
Выяўленчай мове слуцкiх паясоў перыяду росквiту мануфактуры
(1770–1790-я гг.) ўласцiвы адначасова i пэўная ўстойлiвасць дэкаратыўнаарнаментальных матываў на канцах паясоў, у сярэднiку, на шлячках-бардзюрах, i вялiкая разнастайнасць iх спалучэнняў у вырабах. Тлумачучы
гэта, польская даследчыца Ядзвiга Хрушчыньска ў 1992 г. выказала гiпотэзу, што на мануфактуры, хутчэй за ўсе, былi распаўсюджаны падрыхтоўчыя эскiзы, зробленыя не для цэлага пояса адразу, а толькi для яго
пэўных частак – галоў, рапортаў сярэднiка, шлячкоў, якiя ў залежнасцi ад
неабходнасцi маглi кампанавацца разам, у адзiн выраб, у шматлiкiх i разнастайных варыянтах21. Гэта версiя падаецца праўдзiвай, хаця дакументальных доказаў ёй няма, – у лiстападзе 1812 г. слуцкая фабрыка была
практычна цалкам зруйнавана i спустошана рускiмi войскамi з армii адмiрала Чычагава22, як бачна, тады загiнулi i альбомы ўзораў, якiя абавязкова павiнны былi быць на прадпрыемстве.
Шматварыянтнасць злучэнняў у вырабах слуцкай мануфактуры
пазнавальных, устойлiвых тыпаў арнаментацыi галоў, сярэднiка i шлячкоў
стала прычынай, што пры стварэннi тыпалогii арнаментальных матываў
слуцкiх паясоў падаецца мэтазгодным разглядаць дэкаратыўна-арнаментальныя матывы вышэйпералiчаных частак слуцкiх паясоў паасобна.
Найбольшае распаўсюджанне ў навуцы атрымаў прыем тыпалогii
слуцкiх паясоў паводле кампазiцый i дэкаратыўных раслiнна-кветкавых
матываў, змешчаных у полi галоў23. Прычым, важна адзначыць, што адзiнай, агульнапрынятай тыпалогii не iснуе. Кожны з даследчыкаў, хто займаўся гэтай праблемай, выпрацоўваў i прапаноўваў уласную класiфiкацыю-тыпалогiю.
__________________________________________________________________

Цыт. па: Э. Арлiньска-Мяноўска, Калекцыя тэкстыльных паясоў у зборах Нацыянальнага музея ў Варшаве, Слуцкiя паясы i лiтургiчнае адзенне са збораў Нацыянальнага
музея ў Варшаве i Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублiкi Беларусь. Каталог выстаўкi 5 лiстапада 2014 – 6 красавiка 2015 г. Мiнск, аўт. тэкстаў, складальнiкi Э. Арлiньска-Мяноўска [i iнш.], Мiнск 2014, с. 16–17.
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У залежнасцi ад канкрэтных навуковых задач, якiя стаялi перад
даследчыкам, колькасць арнаментальных тыпаў, вызначаных у прадукцыi
слуцкай мануфактуры, можа дастаткова iстотна адрознiвацца. Пры мэце
стварэння абагуленай сiстэматызацыi кампазiцый, узораў i арнаментаў
слуцкiх паясоў, колькасць вылучаных тыпаў абмяжоўваецца двуматрыма, калi вызначаюцца толькi галоўныя, прынцыповыя кампазiцыйныя
i выяўленчыя адрознасцi, а астатнiя не прымаюцца да ўвагi.
Калi ж даследчык мае мэту вырашэння канкрэтных навуковапрактычных праблем, звязаных з вывучэннем, атрыбуцыяй i экспертызай,
каталагiзацыяй слуцкiх паясоў, то папярэдняе ўважлiвае вызначэнне адрозных тыпаў дэкору становiцца галоўным навуковым iнструментам для
далейшых даследаванняў, i ў гэтым выпадку кожная адрознасць з’яўляецца iстотнай, што, адпаведна, спрыяе вылучэнню большай колькасцi дэкаратыўна-арнаментальных тыпаў, прычым у кожным з адасобленых
тыпаў звычайна таксама адрознiваюць шэраг дастаткова ярка выяўленых
варыянтаў – сваеасаблiвых “падтыпаў”.
Мы прапаноўваем наступную аўтарскую тыпалогiю дэкаратыўнаарнаментальных матываў слуцкiх паясоў, якая была неаднойчы апрабiравана ў час навуковых атрыбуцый i экспертыз кунтушовых паясоў i iх
фрагментаў з музейных збораў i прыватных калекцый Беларусi, а таксама
з фондаў Музея ўкраiнскага народнага дэкаратыўнага мастацтва ў Кiеве
i Львоўскага гiстарычнага музея.
Арнаментальныя матывы галоў слуцкiх паясоў выразна падзяляюцца на шэсць асноўных дэкаратыўных тыпаў: “карумфiль”, “сухарык”,
“кiтайскае воблачка”, “уквечаны пень”, “букет” i “вянкова-медальенны”.
Назвы трох першых тыпаў гiстарычныя, вядомыя з дакументальных крынiц, тры апошнiя найменнi – сучасныя, асацыятыўныя з выявамi.
Кожны з гэтых тыпаў, у сваю чаргу, мае шэраг дастаткова ярка адрозных варыянтаў, асобныя з якiх могуць прэтэндаваць нават на вылучэнне ў самастойны тып.
Адным з першых дэкаратыўна-арнаментальных матываў, распрацаваных на мануфактуры пад уплывам узораў персiдскiх паясоў, быў “карумфiль”24. Яго назва ўтварылася ад скажонага турэцкага слова
“гваздзiк”, – двукхратны паўтор стылiзаванага, але пазнавальнага адлюстравання гэтай кветкi, якая “вырастае” з невялiкага пагорачка, складае
асноўны матыў кампазiцыi. Выява гваздзiка строга сiметрычная, вось сiметрыi праходзiць праз сцябло кветкi (мал. 1).
__________________________________________________________________
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Мал. 1. Слуцкi пояс тыпу “карумфiль”. Фрагмент. 1780-я – 1807 гг.
Музей старажытнабеларускай культуры НАН Беларусi, Мiнск

Пад натхненнем ад арнаментацыi персiдскiх i кiтайскiх паясоў быў
створаны дэкаратыўны тып “сухарык”25. Яго найменне таксама ўзнiкла
ад скажонага турэцкага слова, што перакладаецца як “расада”. Кампазiцыя матыва ўтвараецца двукратным адлюстраваннем строга сiметрычнай
вытанчанай раслiнкi з дастаткова дробнымi кветкамi i вузкiмi зубчастымi
лiсцiкамi (мал. 2).
Творчыя эксперыменты з матывамi “карумфiль” i “сухарык”
спрыялi стварэнню некалькiх дастаткова адметных варыянтаў арнаментацыi, якiя, захоўваючы тыпалагiчную блiзкасць з першаўзорамi, характарызуюцца шэрагам адрозных рыс, найперш, сваеасаблiвай трактоўкай
кветак на раслiнах, у вынiку чаго традыцыйны ўсходнi гваздзiк трансфармуецца ў мясцовы васiлек – валошку (мал. 3), якая можа выяўляцца
ў фас i профiль, i ў пышнай квеценi, i як сцiплы бутон; або з’яўленнем у
раслiны далiкатных карэньчыкаў.
__________________________________________________________________
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M. Kalamajska-Saeed, Op. cit., s. 21.
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Мал. 2. Слуцкi пояс тыпу “сухарык”. 1770-я – 1790-я гг.
Мiнскi абласны краязнаўчы музей ў г. Маладзечна
335

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

Мал. 3. Слуцкi пояс тыпу “карумфiль” з выявай валошкi. Фрагмент. Слуцк.
1780-я – 1807 гг. Нацыянальны гiстарычны музей Рэспублiкi Беларусь, Мiнск

На прыканцы XVIII – у першыя дзесяцiгоддзi XIX ст. на слуцкай мануфактуры шырока выкарыстоўваўся яшчэ адзiн дастаткова самастойны
арнаментальны матыў аздобы канцоў паясоў, якi вытанчанасцю свайго малюнка аддалена нагадвае дэкаратыўны тып “сухарык” пры вiзуальным падабенстве адлюстраванай раслiны да квiтнеючага лену (мал. 4).
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Мал. 4. Слуцкi пояс тыпу “сухарык” з выявай лёну. Фрагмент.
1780-я – 1807 гг. Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь, Мiнск

Персiдскiя паясы з выявамi арнаментальна-кветкавых медальенаў
на канцах паслужылi прыкладам для стварэння на слуцкай фабрыцы дэкаратыўнай кампазiцыi “вянкова-медальённага” тыпу. Яна ўтворана двухразовым паўтарэннем сiметрычнага адлюстравання выцягнутага па
вертыкалi вянка, сплеценага з дробных, на доўгiх ножках, кветак кшталту
гваздзiчкоў, валошак цi рамонкаў. Злева i справа ад вянкоў адлюстраваны
337

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

Мал. 5. Слуцкi пояс “вянкова-медальённага” тыпу. Фрагмент.
1780-я – 1807 гг. Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь, Мiнск
338

І. Скварцова. Тыпалогія слуцкіх паясоў
____________________________________________________________________________________

траўныя сцяблiнкi, якiя плаўна загiнаюцца па сiлуэту блiжэйшага вянка.
Прамежак мiж сцяблiнкамi запоўнены драбнюткiмi выявамi кветак i
лiсця, скампанаванымi па прынцыпу крыжова-рамбiчнага арнамента.
Сцяблiнка з мяцёлачкамi на канцах, звернутымi ў адваротны бок адносна
блiжэйшай цэнтральнай, i палова геаметрызаванага раслiннага арнаменту
адлюстроўваюцца i з другога боку вянкоў. Разам з цэнтральнай сцяблiнкай i арнаментам яны ўтвараюць своеасаблiвае атачэнне – акантоўку
вянка (мал. 5). Выявы сiметрычныя адносна i вертыкальнай, i гарызантальнай восi сiметрыi.
Гэты матыў быў адным з улюбеных на слуцкай мануфактуры. На
працягу дзейнасцi прадпрыемства ён атрымаў развiцце ад форм адносна
простых, маючых вiдавочныя паралелi з дэкорам арыентальнага тэкстылю, да арнаментацыi складанай, шматкампанентнай, толькi вельмi аддалена суадноснай з усходнiмi прататыпамi.
Усходняе паходжанне вызначае i наступны дэкаратыўны тып слуцкiх паясоў – “кiтайскае воблачка”. Яго назва ўтварылася дзякуючы хвалiстай стужцы, што акаляе адлюстраванне ўквечанай раслiны. Стужка
падобная да выцягнутага ланцужка воблачкаў26 – аднаго з частых упрыгажэнняў кiтайскага мастацкага тэкстылю i парцаляны.
У гэтым тыпе дэкору яскрава вылучаюцца тры розныя варыянты,
утвораныя двухразовым паўторам:
- арнаментальнай кампазiцыi ў выглядзе сiметрычнай раслiны з чатырма
пышнымi кветкамi на бакавых сцяблiнах i двума меншымi на цэнтральнай, заключанай у суцэльны медальен хвалiстай стужкi;
- сiметрычнай кветкавай гронкi з пяццю дамiнуючымi кветкамi – большай
цэнтральнай i крыху меншымi за яе бакавымi, якiя кампануюцца на вяршынях iлюзорнага ромба. Зверху i знiзу раслiна ахiнаецца “воблачкавымi” стужкамi-рукавамi;
- асiметрычнай ўквечанай раслiны з гнуткiмi сцяблiнкамi i трыма дамiнуючымi кветкамi, вакол якой адлюстраваны тры “разарваных” ланцужкi хвалiстай стужкi, таксама асiметрычныя (мал. 6).
Паясы тыпу “кiтайскае воблачка” выраблялiся на слуцкай мануфактуры толькi ў час кiраўнiцтва Яна Маджарскага – не пазней 1770-х гг.27
Цiкава, што на некаторых паясах з такiм дэкорам побач з дамiнуючымi
кветкава-стужкавымi матывамi адлюстроўваюцца невялiчкiя, амаль схематычныя выявы людзей, жывел i птушак.
__________________________________________________________________

26
27

T. Mańkowski, Op. cit., s. 21, 38.
И. Скворцова, К вопросу о датировке слуцких поясов.., с. 195.
339

Славістична
збірка, вип. І
____________________________________________________________________________________

Мал. 6. Слуцкi пояс тыпу “кiтайскае воблачка”, трэцi варыянт дэкору.
1760-я гг. Музей ўкраiнскага народнага дэкаратыўнага мастацтва, Кiеў

У адрозненне ад папярэдне пералiчаных тыпаў, якiя ў той цi iншай
ступенi арыентавалiся на ўсходнi мастацкi тэкстыль, пры распрацоўцы
кампазiцый дэкаратыўнага тыпу “букет” у сiметрычны выяўленчы матыў
з адлюстраваннем некалькiх, сабраных у пучок, уквечаных раслiн, уводзiлiся элементы, запазычаныя з еўрапейскiх мастацкiх стыляў, найперш –
моцна стылiзаваныя выявы кветак кшталту пiвоняў, лотацяў, лiлей, i дэкаратыўных падставакi-ваз, у якiх раслiны змяшчаюцца (мал. 7).
Адметнае месца сярод iншых матываў галоў займаюць кампазiцыi
тыпу “уквечаны пень”. Гэты тып дэкору не мае прамых аналогiй нi ва
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Мал. 7 Слуцкi пояс “букетавага” тыпу. 1780-я – 1807 гг.
Музей ўкраiнскага народнага дэкаратыўнага мастацтва, Кiеў
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Мал. 8. Слуцкi пояс тыпу “уквечаны пень”, першы варыянт дэкору.
1780-я – 1807 гг. Львоўскi iстарычны музей

ўсходнiм, нi ў заходнееўрапейскiм тэкстылi. Адно з дамiнуючых месцаў
у iм належыць выявам сухiх, “выкарчаваных” пнёў, з якiх выбiўся малады
парастак, што расквiтнеў дзвюма вялiкiмi пышнымi кветкамi. У гэтым
тыпе вылучаюцца два адрозныя варыянты:
- матыў будуецца з двухразовага паўтору пня, парастка i кветак, якiя кампануюцца “ланцужком” па вертыкальнай восi: пень – парастак – кветкi (мал. 8);
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- двойчы паўтараецца наступнае адлюстраванне: два гнуткiя парасткi, уквечаныя буйнымi моцна стылiзаванымi кветкамi, прарастаюць з засохлых пнеў, тонкiя сцяблiны парасткаў пераплятаюцца мiж сабой, праз
кропкi iх перасячэнняў праходзiць вертыкальная вось сiметрыi (мал. 9).
Арнаментальна-пластычныя рашэннi дэкору сярэднiка i бардзюраў
слуцкiх паясоў, у параўнаннi з кампазiцыямi канцоў, адрознiваюцца
значна большай кансерватыўнасцю, амаль цалкам паўтараючы ўсходнiя
першаўзоры. Арнаментацыя поля сярэднiка зводзiцца да трох асноўных
варыянтаў, кожны з якiх меў некалькi асобных мадыфiкацый.
Першы запазычаны з персiдскага тэкстылю, ён мае назву “карпавай
лускi”, якую вiзуальна нагадвае сваiм малюнкам. На слуцкай мануфактуры выкарыстоўвалi i класiчны арнамент гэтага вiду, i ўскладнены – з
павялiчаным памерам “лускавiнак” i кампаноўкай унутр кожнай з iх
выявы маленькай стылiзаванай кветкi або трохлiснiка.
Другi варыянт дэкаратыўнага вырашэння сярэднiка ў выглядзе папярочных палос роўнай або прыкладна роўнай шырынi таксама мае ўсходняе паходжанне. Ен актыўна выкарыстоўваўся на прадпрыемстве
Слуцка. У першыя два дзесяцiгоддзi дзейнасцi мануфактуры перавага аддавалася або гладкiм, папярочным палосам, акаймленым па даўжынi беражкамi ў выглядзе ланцужка маленькiх ромбаў, прастакутнiкаў, цi тонкай
хвалiстай стужкi; палосы маглi быць i манахромнымi, i двух адметных
колераў. Або чаргаванню двух папярочных палос – адной гладкай з вузкiмi арнаментаванымi беражкамi i другой запоўненай раслiнна-кветкавым
бегунком розных кшталтаў.
Паступова разнастайных мадыфiкацый дэкору сярэднiка папярочна-паласатага варыянту становiцца значна больш, асаблiва пасля пераходу слуцкай мануфактуры пад кiраўнiцтва Лявона Маджарскага. Гэта
арнаментацыя ў выглядзе манахромных палос, канцы якiх акцэнтаваны
папераменнымi адлюстраваннямi рамбiчных i абстрактна-геаметрычных
форм. Гэта дэкор, пабудаваны на рытмiчным паўторы двух арнаментаваных палос, адна з якiх заткана раслiнным бегунком, а другая – геаметрычным цi абстрактна-геаметрычным арнаментам. Гэта таксама шырокi
спектр ускладненых арнаментальных сiстэм, пабудаваных на паўтарэннi
рапортаў з трох цi чатырох папрочных палос рознай шырынi, затканых
раслiннымi, геаметрычнымi цi абстрактна-выяўленчымi адлюстраваннямi
разнастайных кшталтаў.
Трэцi варыянт дэкору сярэднiка сустракаецца ў вырабах слуцкай
персiярнi дастаткова рэдка. Ен мае выгляд манахромнага поля, праз роў343
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Мал. 9. Слуцкi пояс тыпу “уквечаны пень”, другi варыянт дэкору.
1770-я – 1790-я гг. Слуцкi краязнаўчы музей
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ныя прамежкi ўпрыгожанага радамi вялiкiх кружкоў. Кружкi кожнага
наступнага раду размяшчаюцца адносна кружкоў папярэднега ў шахматным парадку.
Дэкаратыўнае аздабленне шлячкоў-бардзюраў слуцкiх паясоў звычайна вырашаецца наступным чынам. Папярочныя шлячкi, якiя абмяжоўваюць вышыню кампазiцыi галавы пояса, затканыя раслiнным бегунком.
У выпадках, калi поле сярэднiка таксама мае палосы з раслiнным бегунком, то выгляд такой паласы i шлячка будзе цалкам супадаць. Прадольныя
шлячкi пояса, шырэйшыя за папярочныя, аздабляюцца або суцэльнымi
хвалiстападобнымi кветкава-раслiннымi гiрляндамi або перарывiстымi
адлюстраваннямi раслiнных атожылкаў з дробнымi кветкамi, якiя на пэўнай адлегласцi таксама ўспрымаюцца як часткi рытмiчнай гiрлянды. Папярочныя i прадольныя шлячкi-бардзюры заўседы акантаваны беражкамi
з геаметрычным арнаментам, як правiла, у выглядзе адзiнарных цi двайных ланцужкоў чатырохкутнiкаў.
Слуцкiя паясы i iх фрагменты, створаныя ў розныя перыяды дзейнасцi мануфактуры, захавалiся ў музейных фондах i прыватных калекцыях многiх краiн. Надзвычай цiкавымi зборамi паясоў валодаюць Музей
ўкраiнскага народнага дэкаратыўнага мастацтва ў Кiеве i Львоўскi гiстарычны музей, за прадастаўленую магчымасць працы з калекцыямi якiх
хацелася б выказаць шчырую ўдзячнасць супрацоўнiкам гэтых музеяў.

Оксана Іваненко
ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
З БОЛГАРСЬКИМИ НАУКОВИМИ ЦЕНТРАМИ
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Національне відродження слов’янських народів, виплекане на
ґрунті ідеології Великої французької революції (1789) та Романтизму, супроводжувалося поглибленням інтересу до вивчення історії, фольклору,
етнографії, національних мов і літератур, зростанням національної самосвідомості слов’янських народів, зрештою – розквітом науки, освіти, мистецтва і багатовікових традицій міжслов’янських зв’язків. Важливою
складовою Болгарського національного відродження стала боротьба
проти османського панування. За Сан-Стефанським мирним договором,
підписаним по завершенні російсько-турецької війни 1877–78 рр., Болгарію було проголошено автономним князівством, номінально залежним
від Туреччини, з правом вільного обрання населенням князя. Прийнята
1879 року Тирновська конституція передбачала рівність громадян перед
законом, загальнодоступну безкоштовну початкову освіту, свободу друку
й інші демократичні свободи. Унаслідок її запровадження було створено
сприятливі умови для розвитку болгарської культури та її міжнародних
зв’язків. Однією із найяскравіших граней історії міжслов’янської співпраці, ідеї національно-культурної єдності слов’янських народів стали
зв’язки учених Харківського, Київського й Новоросійського університетів
із болгарськими колегами у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Університет Св. Володимира брав активну участь у забезпеченні новими книжками фондів балканських культурно-освітніх закладів. 1879 року
за посередництва Одеського болгарського настоятельства до ректора
М. Бунге звернувся директор Болгарської народної бібліотеки Г. Кирков з
проханням про надання “Университетских известий” та інших київських
видань. Подарувати болгарському читачеві свої праці зголосилися вчені:
О. Романович-Славатинський – “Жизнь и деятельность Н.Д. Иванишева”,
“Пособие для изучения русского Государственного Права”; О. Матвєєв –
“Руководство к повивальному искусству”; С. Гогоцький – “Философский
лексикон”, “Философский словарь”, “Критическое обозрение на сочинение “Немецкая психология”, “Философия XVII и XVIII в.”, “Критическое
обозрение учения Римской церкви”, “Речь при открытии высших женских курсов”, “Краткое обозрение педагогики”; Ф. Фортинський –
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“Научно-историческая деятельность Георга Вайца”, “Новые открытия в
области истории ордена Тамплиеров”, “Критико-библиографический
отдел 1873–1874, 1875–1876 и 1877”, “Причины распадения монархии
Карла Великого”, “Развитие Папской власти”, “Приморские вендские города и их влияние на образование Ганзейского союза до 1370 г.”, “Титмар
Мерзебургский и его хроника”1.
Висловлюючи подяку Київському університету за допомогу в поповненні фондів Болгарської народної бібліотеки, Кирков зауважував: “При
цьому вважаю за обов’язок від імені Болгарської Народної Бібліотеки душевно подякувати поважним дарувальникам за їх інтелігентне приношення
і, взагалі, за те співчуття, з яким вони відгукнулися на запрошення Бібліотеки за посередництва Болгарського Настоятельства в Одесі”2.
Кореспонденція А. Степовича, який 1895 року обійняв посаду приват-доцента слов’янської філології Університету Св. Володимира, засвідчує
розмаїття його співпраці з науковими й громадськими діячами Балкан. Однією з форм міжнародних зв’язків ученого стало налагодження ним книгообміну із зарубіжними слов’янськими колегами. Науковою літературою
та власними критичними зауваженнями Степович обмінювався з болгарським поетом, прозаїком і драматургом І. Вазовим, який визнав його розуміння ідейного змісту своєї збірки “Слівніца” (1886), пов’язаної з подіями
сербо-болгарської війни 1885 року, “особливо правильним та вірним”3.
2 вересня 1894 року Вазов повідомив Степовича про надсилання йому
свого роману “Під ігом” (1889–1890), присвяченого боротьбі болгарського
народу проти османського панування. У листі від 9 жовтня 1894 року він
просив уточнити дату святкування 25-літнього ювілею Слов’янського благодійного товариства: “Вельмишановний п. Степович, одержав Ваш відкритий лист. Я Вам надіслав раніше й інші з моїх праць, але Ви не згадали
про їх отримання. Напевно затримані цензурою (і даремно). Я буду Вам
дуже вдячний за другу частину “Слав. Беседи”. Не знаю, чи отримали журнал “Българске сбирке”, про що я розпорядився. Будьте люб’язні повідомити мені точно день святкування ювілею Сл. Товариства”4.
Збагаченню європейської історичної науки сприяли міжнародні
зв’язки відомого славіста, заслуженого професора Університету Св. Володимира Т. Флоринського. Історико-філологічний факультет підтримав його
клопотання від 28 грудня 1897 р. щодо відрядження протягом літнього
__________________________________________________________________
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вакаційного часу 1898 року до Болгарії, Македонії, Боснії й Герцеговини з
метою збирання рукописних матеріалів для рефератів, внесених до програми ХІ Археологічного з’їзду в Києві5. 1910 року київські вчені отримали
запрошення від болгарського Слов’янського благодійного товариства взяти
участь у Слов’янському з’їзді (червень 1910 р., Софія), мета якого полягала
у пропаганді ідеї загальнослов’янського єднання. Університет Св. Володимира на цьому міжнародному форумі представляв Флоринський6. Як в.о.
ректора він також брав активну участь у розробці програми візиту до Києва
влітку 1914 р. членів Клубу студентської молоді в Софії. Вона передбачала
покладення екскурсантами вінка до пам’ятника Олександру ІІ та поклоніння
лаврським іконам, відвідання Університету Св. Володимира, Політехнічного
інституту, Педагогічного музею, Імператорської Олександрівської гімназії,
Київської духовної академії, Терещенківського училища, а також прогулянку Дніпром на пароплаві й відпочинок у Купецькому саду7.
Важливою формою міжнародних культурних зв’язків початку ХХ ст.
було спільне відзначення ювілейних дат. Резонансною подією в історії європейської науки стало святкування 30-ї річниці наукової і освітньої діяльності М. Дринова – видатного вченого й діяча Болгарського національного
відродження. 1903 року на адресу Дринова, заслуженого ординарого професора кафедри слов’янської філології Харківського університету, надійшли
письмові привітання від Історичного товариства в Софії, Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті, Історичного товариства Нестора-літописця в Києві, Ніжинського історико-філологічного
товариства, Товариства історії, філології і права при Варшавському університеті8. Міністр освіти Болгарії І. Шишманов у своєму вітальному листі
(1903) високо оцінив наукові досягнення вченого на ниві славістики: “Приєднуюсь усією душею до російських товаришів, які вшановують сьогодні
тридцятиліття такої плідної науково-педагогічної діяльності нашого славнозвісного співвітчизника вельмишановного Марина Степановича Дринова,
одного із найдостойніших представників сучасного слов’янознавства. Нехай
це свято слов’янської науки стане новою запорукою майбутнього запліднення високоповажної російської і молодої болгарської славістики – невичерпного джерела народної самосвідомості”9.
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Викладач слов’янської філології Харківського університету (з 1904 р.)
С. Кульбакін ще під час перебування в Новоросійському університеті
здійснив наукову подорож (1901–1903), упродовж якої удосконалив свою
освіту в Берлінському, Ляйпцігському, Віденському, Празькому університетах, відвідав Познань, північну частину чеських земель, Белград, Софію,
Крайну та Адріатичне надмор’я. 1911 року, вже у статусі ординарного професора кафедри слов’янської філології Харківського університету, учений
був відряджений за кордон з метою дослідження середньоболгарської мови
(її пам’ятки він студіював починаючи з 1898 року в бібліотеках Москви,
Санкт-Петербурга, Берліна, Відня, Софії та Белграда)10.
Вивчення джерел з історії південних слов’ян стало метою закордонної поїздки приват-доцента кафедри слов’янської філології Новоросійського університету М. Попруженка (літо 1907 р.). У Софії він відвідав
Народний музей, створений 1892 року на базі археологічної колекції Софійської народної бібліотеки, основу якої складали сербські, болгарські,
грецькі, римські, візантійські монети. Учений відзначив прагнення керівництва музею, за відсутності оригіналів, принаймні в копіях зібрати унікальні твори мистецтва: копії фресок із церкви 40 мучеників у Тернові,
копії ікон “Несення на хресті” й “Таємна вечеря” з церкви в селі Бояні,
гіпсову копію фігури вершника, вирізьбленої у скелі на висоті 23 метри
від підніжжя поблизу села Мадара тощо. Увагу Попруженка також привернула колекція понад 100 рукописів – євангелій, апостолів, часословів,
служебників, требників, тріодей, молитвословів, міней. З його точки зору,
найбільший інтерес серед них становили Четвероєвангеліє, апостол та
ірмологіон ХІІІ ст.; рукопис з богослужебними текстами на пергаменті
ХІІІ–ХІV ст.; служебник чи молитовник ХVІІ ст. У Софійській народній
бібліотеці вчений досліджував південнослов’янські рукописні пам’ятки –
“Сказанїе за второ прїшествїе хрⷭтовw и за антїхрїста” (кін. ХVІІІ ст.);
Четвероєвангеліє ХVІІ ст.; Октоїх ХV ст.; Служебну мінею ХVІІ ст.; Дамаскін ХVІІІ ст.; рукопис ХVI ст. зі статтями моралістичного змісту щодо
смиренності, доброчесного життя тощо. Наукові та громадсько-політичні
діячі Болгарії надавали Попруженку допомогу в дослідницькій роботі.
Міністр освіти І. Шишманов (1903–1907) інформував його про зберігання
у міністерстві рукописів релігійного змісту ХІІІ–ХVІІ ст. (євангелій, тріодей, апостолів, служебників), що надходили з різних куточків країни.
Одеський учений отримав змогу вивчити ці матеріали після передачі їх
__________________________________________________________________
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до фондів Софійської народної бібліотеки. Одночасно він ознайомився з
єдиним відомим на той час екземпляром першої болгарської газети
“Бѫлгарски орелъ”, заснованої 1846 року в Ляйпцигу, перший номер якої
з’явився 20 квітня (3 травня), а другий – 20 вересня (3 жовтня) під назвою
“Бѫлгарски народни извѣстникъ”. Їх зміст, на думку Попруженка, засвідчував відсутність на початковому етапі Болгарського національного відродження політичних вимог і переважання інтересу до етнографії,
фольклору болгар; ці видання не містили жодних натяків на необхідність
розгортання боротьби проти оманського панування, на їх шпальтах схвалювалася політика султана Абдул-Меджида І. “Для детального зображення в генетичній залежності історії розвитку епохи болгарського відро
дження, – зауважував учений, – необхідний розгляд якомога більшої кількості матеріалів, які ілюстрували б як указані вище основні мотиви діячів
цієї епохи, так і ті спроби покращення долі болгар, що здійснювалися
діючими одночасно й прибічниками революційного перевороту в Туреччині з метою звільнення болгар, тобто шляхом збройних повстань, знищення турецьких властей і т.п.”11 Попруженко досліджував документи
відділення Народного музею в Софії, на базі якого планувалося створення
окремого музею епохи Болгарського національного відродження. За сприяння болгарських колег він зібрав велику колекцію наукової літератури,
а видатний історик-медієвіст, професор Софійського університету В. Златарський надавав йому консультації щодо бібліографії історії Болгарії.
Багата палітра міжнародних культурних зв’язків Попруженка
знайшла відображення в його науковій кореспонденції, зокрема листуванні з професором В. Златарським, який у листі від 7 жовтня 1899 року
висловив йому подяку за гостинний прийом: “Дорогий Михайле Георгійовичу! Дозвольте мені насамперед сповістити Вас про благополучне
прибуття на своє місце проживання, а потім уже висловити Вам найглибшу вдячність, й особливо Оттилії Олександрівні, за щирий і незрівнянний прийом, який так глибоко закарбувався в моєму серці і в моїй
пам’яті, що, мені здається, ніколи не зітреться звідти. Чи зможу я колинебудь реваншувати Вам, не знаю, але одне можу лише сказати, що я
вічно буду вважати себе у боргу перед Вами”12. За посередництва Златарського Попруженко здійснював книгообмін із громадсько-культурними
установами Болгарії, передавав книжки для Болгарського літературного
__________________________________________________________________
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товариства й бібліотеки Синоду; 1912 року йому було надано право отримувати всі видання Болгарської академії наук13. У листі від 29 березня
1911 року Златарський надіслав Попруженку інформацію про кращі болгарські хрестоматії для гімназій і повідомив, що не приїде на ХV Археологічний з’їзд до Новгорода, оскільки до Софії не надійшло відповідне
запрошення14. У переддень Першої світової війни (10 квітня 1914 року),
уже в статусі ректора Софійського університету, він писав: “Дорогий Михайле Георгійовичу, звідки, з чого і як розпочати своє послання до Вас,
не знаю. Останнім часом ми пережили такі жорстокі події, що, можу сказати, все ще не можемо отямитись. Не буду Вам описувати все, тому що
не хочу старі рани ятрити. Не буду Вам писати і про теперішнє, бо воно
таке невизначене, що важко сказати що-небудь позитивне. Тільки одне
можу розповісти мабуть, а саме, що хибні Ваші відомості, начебто тут у
нас “до росіян ставляться дуже недоброзичливо”15.
У листі від 27 грудня 1911 року болгарський учений і політичний
діяч І. Шишманов звернувся до Попруженка з проханням про надання йому
матеріалів газети “День” за 1862 рік, на сторінках якої було опубліковано
статтю, присвячену творчості Дімітара й Константина Міладінових16.
На Слов’янському з’їзді у Софії (1910), скликаному з метою обговорення питань культурно-економічного зближення слов’янських народів, Новоросійський університет представляв ординарний професор
кафедри міжнародного права П. Казанський. Організаторами цього міжслов’янського форуму стали Слов’янське благодійне товариство в Болгарії і близько 60 культурних товариств Софії. На відкритті з’їзду його
голова – керівник Слов’янського благодійного товариства в Болгарії С.
Бобчев – виголосив вітальну промову: “Ми вас запросили не на бенкет,
не на свято; ми вас закликали для тяжкої, важкої праці задля зміцнення
культурного слов’янського спілкування та єднання”17. Казанський проголосив вітання від Новоросійського університету, відзначивши, що зпоміж усіх науково-освітніх закладів Російської імперії він мав найтісніші
зв’язки з Болгарією, до того ж у ньому традиційно здобувала освіту болгарська молодь. Урочисте відкриття з’їзду супроводжувалося балами, театральними виставами, концертами, прийомами у приватних осіб. Атмосфера
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загальнослов’янського єднання панувала і на прощальному бенкеті. Казанський згадував, як зазвичай стримані болгари абсолютно перевтілилися, виголошуючи на цьому святкуванні найпалкіші промови.
На адресу з’їзду надійшли вітальні листи й телеграми від різних
слов’янських країн. Окреме послання надіслали македонці (делегації македонців і лужичан не брали безпосередньої участі у форумі). Справжнім
джерелом творчої наснаги стали для учасників з’їзду слова з листа Л. Толстого про те, що ідея всезагального релігійного єднання з-поміж усіх
християнських народів найшвидше буде сприйнята саме слов’янами. Під
час роботи з’їзду зачитувалися численні реферати, відбувалися публічні
лекції і дискусії. На зібранні юристів, організованому Софійським юридичним товариством, П. Казанський виголосив промову, присвячену питанню про місце та роль правознавців у слов’янському русі. Учений
закликав до наслідування досвіду національних рухів німців та італійців.
Основні завдання слов’янських юристів на цьому шляху він убачав у
об’єднанні внутрішнього права слов’янських держав; розвиткові міжслов’янського права, спрямованого на забезпечення “загальних інтересів
Слов’ян”; укладенні договорів про вічний мир між слов’янськими державами та про заснування третейського суду; створенні договірно-правової
бази для розвитку міжслов’янських поштових, телеграфних, залізничних,
судноплавних та ін. зв’язків, а також для запровадження єдиної монети, мір
і вагів, календаря тощо, поступу відносин у галузі торгівлі, промисловості,
сільського господарства, охорони літературно-артистичної, промислової та
іншої власності. Запорукою реалізації цих завдань Казанський уважав об’єднання юристів – представників різних слов’янських народів – у союз зі
своїми з’їздами, постійним бюро й друкованим органом. “Ми працюємо
поки що на ґрунті культурно-економічного зближення Слов’ян, – зазначав
він у своїй промові, – майбутнє, можливо, порушить питання про їх зближення на ґрунті політичному. І ось на цей випадок ми маємо твердо знати
одне, а саме, що є формула, яка дає можливість різним державам зблизитися
й організуватися на ґрунті політичному з безумовним збереженням суверенітету, повної самостійності кожного; це так званий “союз держав”18.
Проведення з’їзду набуло резонансу в громадсько-політичному житті
слов’янських країн. У європейській пресі з’являлися як захоплені відгуки
про міжслов’янський форум, так і критичні зауваження, міркування з приводу того, що цей захід був панросійським за своїм характером. Представники польської громадськості прийняли рішення бойкотувати з’їзд і з’явилися
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на ньому лише напередодні закриття. Лунали зауваження з приводу того,
що сербський гімн звучав не так часто, як гімни інших слов’янських
країн. Протестні настрої ширилися і Болгарією, де навіть виник “комітет
проти Слов’янського собору”. Під час з’їзду з російської делегації на знак
протесту вийшли учений-славіст, ординарний професор кафедри слов’янської філології Харківського університету О. Погодін та один із засновників одеської “Просвіти” й першої в Одесі україномовної газети
“Народна справа” І. Луценко. На сторінках болгарського видання “Камбан” Луценко опублікував заяву про те, що він відмовляється брати
участь у російській групі, очолюваній “ворогами української самостійності та інсинуаторами українського руху”19.
У квітні 1911 року болгарська молодь, що навчалася у Києві, вітала
своїх співвітчизників – учнів вищих класів трьох Софійських чоловічих гімназій, що прибули до міста на екскурсію. Серед болгар, яких запросили взяти
участь в урочистій зустрічі, були студенти медичного факультету Університету Св. Володимира Далкалчев Хрісто Дмитрович, Кара-Іванов Георгій
Дмитрович, Полієв Крестю Стефанович, Попов Георгій Дмитрович, Спірідонов Іван Гочевич, Станчев Іван Симеонович, Станчев Ілля Велевич, Странський Микола Тодорович, Гринчаров Нікола Саввович (вільний слухач) і
студент юридичного факультету Драганов Нікола Іванович20.
Загалом під час відряджень до болгарських культурно-освітніх та наукових центрів учені університетів Наддніпрянської України вдосконалювали свій фаховий рівень, досліджували рукописні пам’ятки в місцевих
архівах, бібліотеках, музеях, вивчали культури слов’янських народів, брали
участь у міжнародних наукових форумах, а повернувшись на Батьківщину,
підтримували зв’язки зі слов’янськими колегами за допомогою листування,
обмінюючись з ними думками й творчими задумами, науковою і художньою літературою. Міжслов’янська співпраця харківських, київських, одеських учених не обмежувалася науково-освітньою сферою, вона
відігравала важливу роль у контексті популяризації духовної спадщини
слов’янства та ідеї загальнослов’янської єдності, що міцно вкоренилася на
теренах України від часів діяльності декабристської організації “Товариство об’єднаних слов’ян” і Кирило-Мефодіївського братства.
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П.Е. Казанский, Славянский съезд в Софии, c. 46.
ДАК, ф. 108, оп. 84, спр. 18, арк. 4–5.

Олег Песчаний
ІВАН ФРАНКО І ШВЕЙЦАРІЯ
Така тема статті вибрана мною не випадково. І. Франко і швейцарці
мають чимало схожих рис. Найголовніші з них – працьовитість, творення,
будування, любов до Батьківщини. В наш час розладу і руйнування вивчення досвіду будівництва нового є необхідним.
Головну ідею цієї статті, думаю, найкраще розкриють такі слова
Івана Франка: “Яко син селянина, вигодований твердим мужицьким хлібом, я почував себе до обов’язку віддати працю свого життя тому простому народові. Вихований у твердій школі, я відмалку засвоїв собі дві
заповіді. Перша, то було власне почуття того обов’язку, а друга, то потреба
ненастанної праці. Я бачив відмалку, що нашому селянинові ніщо не приходиться без важкої праці; пізніше я пізнав, що й нам усім яко нації ніщо
не прийде задармо, що нам ні від кого ніякої ласки не надіятися. Тільки
те, що здобудемо своєю працею, те буде справді наше надбання; і тільки
те, що з чужого культурного добра присвоїмо собі також власною працею,
стане нашим добром. От тим-то я старався присвоювати нашому народові
культурні здобутки інших народів і знайомити інших з його життям”1.
Поза сумнівом, І. Франко – видатна постать в історії України. Велич
його полягає в тому, що він натхненно працював для покращення життя
українського народу. Він прагнув розкрити, пояснити що і чому заважає
українцям жити щасливо. Загалом він створив творів більш, ніж на 50 великих томів друків.
Ось що пише про працю І. Франка найуживаніша нині енциклопедія – “Вікіпедія”, її українська версія: “Усебічно обдарований, енциклопедично освічений, надзвичайно працьовитий, Франко виявив себе на
багатьох ділянках української культури. Був поетом, прозаїком, драматургом, критиком й істориком літератури, перекладачем, видавцем. Сюжети для творів Франко черпав з життя і боротьби рідного народу, з
першоджерел людської культури – зі Сходу, античної доби, Ренесансу.
Був “золотим мостом” між українською і світовою літературою”2. З цим
твердженням можна повністю погодитися.
__________________________________________________________________

Промови Івана Франка [Промова на 25-літньому ювілеї], І.Я. Франко, Зібрання творів:
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Швейцарія також країна-трудівниця. Цю країну з повним правом
називають великою маленькою країною, що зробила себе сама: своїм розумом, своєю працею, своїм старанням і відповідальністю. У неї є чому
повчитися. І в першу чергу – праці, звичайній людській праці, роботі,
творенню. “Швейцарців часто вважають дещо похмурими і нудними –
трохи не патологічними занудами, але при цьому здатними без жалю до
себе і інших проявляти шалену працездатність і дивовижний талант робити
свою роботу не лише досить продуктивною, але і корисною. Більше того,
складається враження, що швейцарці дійсно здатні отримувати від роботи
задоволення. І ця думка, здається, як це не прикро, близька до істини”3.
Сьогодні Швейцарія країна, розміром дещо меншим за розмір Київської і Черкаської областей України, на 2/3 вкрита горами і лісами, майже
з повною відсутністю корисних копалин, змусила себе поважати цивілізованими країнами. “…Швейцарія є єдиною країною, яка одним своїм існуванням прищикує самолюбство німців, які не почувають себе впевненими
в своїй ґрунтовності. Дивлячись на Швейцарію, французи відчувають себе
не настільки впливовими в області міжнародної політики і дипломатії, а
техасці – просто бідняками. Вклади в швейцарські банки більш надійні,
ніж в золото, а швейцарська економіка міцна, як граніт зі схилів Монблану.
Національний дохід Швейцарії в розрахунку на душу населення
найбільший у світі. Щоб не померти від заздрощів, знайте: задоволення
від цього швейцарці відчувають небагато. Вони вважають (і вважали так
з 1291 року, тобто з часів Швейцарії первісної, тоді ще союзу трьох кантонів), що такий стан речей – справа лише тимчасова, і все в результаті
закінчиться повним розвалом і сльозами”4.
В цьому судженні є певне перебільшення, але суть справи схоплена
точно. Швейцарці не зупиняються на досягнутому. Вони, незважаючи на
свої здобутки, і надалі працюють над покращенням свого життя і, тим
самим, існування своєї країни. Вони знають напрямок свого руху і відповідально працюють у вибраному напрямку. А напрямок – бути кращими у
виробництві, жити краще, допомагати іншим. Але це тема іншої розмови.
Отже, І. Франко і Швейцарія – великі трудолюби-будівничі. Якості,
яких Україна зараз дуже і дуже потребує. Не руйнації, а творення розумного, відповідального, працьовитого суспільства, яке буде здатне створити успішну країну, успішну, насамперед, для здорових, працьовитих,
розумних, добрих, красивих людей. До того ж, як тут не пригадати гасло
швейцарців: “Один за всіх і всі за одного”.
__________________________________________________________________
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Ми знаємо, що про І. Франка вийшла величезна кількість досліджень. Набагато менше у нас праць про Швейцарію. Даючи відповідь на
поставлене питання: “Що написано по темі “Іван Франко і Швейцарія”
на даний момент, можна сказати лише одне – дослідження на тему “Іван
Франко і Швейцарія” ще не було. Тож на часі зробити хоча б перші кроки
в дослідженні цього питання.
Ознайомившись з основною літературою по темі, треба відразу
зазначити, що І. Франко ніколи в Швейцарії не був. Тому варто звернути
увагу на опосередковані зв’язки Франка зі Швейцарією і її людом.
Найголовнішими джерелами для розкриття зв’язків І. Франка і
Швейцарії стали праці самого Івана Франка, а також праці про нього.
Серед них можна назвати: Зібрання творів у 50 т. – І.Я. Франко, Зібрання
творів: у 50 т., К. 1976–1986 з додатковими томами, до 54 т., що вийшли
в 2008–2010 роках; І.І. Басс, Іван Франко. Біографія, К. 1966, 256 с.;
О.І. Дей, Іван Франко. Життя і діяльність, К. 1981, 355 с. та інші.
Тож ознайомлення з літературою та джерелами дало змогу виявити
стосунки, взаємини, дотики І. Франка зі Швейцарією. Найголовнішими
з них були:
а) Переклади І. Франком швейцарських авторів.
б) Твори І. Франка на швейцарські теми.
в) Зв’язки І. Франка з українцями, що перебували в Швейцарії
через переслідування останніх на Батьківщині.
г) Твори видані у Швейцарії і які попадали до І. Франка, в його бібліотеку.
д) Публікація франкових творів у Швейцарії.
В ході дослідження встановлено, що І. Франко перекладав твори
швейцарських авторів. Зокрема, твори Готфріда Келлера та Конрада
Мейєра. Запитаймо себе, хто це такі? І навряд чи дамо змістовну відповідь. Тож коротко про них.
Келлер (Keller) Готфрід (1819–1890), швейцарський письменник (нім.
мовою). Його найпомітніші твори: так званий роман виховання “Зелений
Генріх” (1855, 2-а ред. 1879–89, п. 1958), ром. “Мартін Зеландер” (1886). Зб.
новел “Люди з Зельдвіли” (т. 1–2, 1856–1874), “Сім легенд” (1872), “Цюріхські новели” (1878), “Вислів” (1881). Ліричні збірки “Вірші” (1846), “Нові
вірші” (1851). Готрид Келлер. Библиогр. указатель, Москва 19655.
Мейєр (Meyer) Конрад Фердінанд (1825–1898), швейцарський
письменник (нім. мовою). Серед його творчих доробків можна назвати:
__________________________________________________________________
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лірична збірка “Двадцять балад швейцарця” (1864), “Романси і картини”
(1871), “Вірші” (1892); епічна поема “Останні дні Гуттена” (1871), історичний роман “Юрг Єнач” (1876, п. 1918) і новели “Постріл з кафедри” (1877),
“Святий” (1880, п. 1922), “Паж Густава Адольфа” (1882), “Плавт в жіночому
монастирі” (1882), “Страждання одного хлопчика” (1883), “Суддя” (1885),
“Анджела Борджа” (1891). Новеллы. Стихотворения, Москва 19586.
З менш відомих швейцарців Іван Франко перекладав також Дранмора (справжнє ім’я та призвіще – Фердінанд фон Шмідт (1823–1888)) –
швейцарський поет, що майже все життя прожив у Бразилії7. Так само
Генріха Лейтгольда (1827–1879) – швейцарського письменника, автора
епічних поем “Пентесілея” (1868), “Ганнібал” (1871), а також ліричних і
сатиричних віршів8.
Не буду перераховувати переклади. Твори цих швейцарських авторів можна знайти в 13 та 25 томах зібрання творів І. Франка в 50-ти томах
(1976–1986 рр.). Зупинюся на питанні: Чим зацікавили українського письменника твори швейцарців?
По-перше, І. Франко вважав Г. Келлера і К. Мейєра значними проявами німецькомовної літератури.
Зокрема він відзначав у Г. Келлера “погідний і добродушний усміх
філософа і мудреця, який з любов’ю, а притім і з тихим батьківським поблажанням дивиться на людське життя з його ілюзіями, помилками і щирими поривами”. Також Каменяр відмітив: “Се твори глибоко релігійного
духу, але притом чоловіка ХІХ в., швейцарця-республіканця, що привик
дивитися на світ свобідно і бачити найвище добро в пожиточній діяльності, а не в аскетизмі”9.
Що стосується Конрада Ф. Мейєра, то його І. Франко називав
одним “із найбільших поетів новочасної Німеччини і, безперечно, найбільший майстер на полі історичної новели. […] Кожний його твір – се
здобуток величезної праці і глибоких студій, але ж бо й стоять перед нами
його твори, як виковані з бронзи”10. Українські дослідники зазначали, що
“Мейєр … привабив Франка своїми гуманними тенденціями, антикатолицькою спрямованістю, вірою в людину, в її права на життя, доскона__________________________________________________________________
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лістю і своєрідністю його творів, що поряд із загальнолюдським значенням зберегли свої національні особливості”11.
Тут мимоволі хочеться зробити певний коментар. І. Франко назвав
К. Мейєра “один із найбільших поетів новочасної Німеччини”. А чому,
власне Німеччини, а не Швейцарії? Тоді можна всіх німецькомовних
швейцарців назвати німцями? Цікаво, як вони це сприймуть? І які висновки ми маємо зробити з цього? Відповідь на ці питання можна визначити з такої характеристики швейцарської ментальності. “Швейцарці [...]
надзвичайно турбуються про враження, яке вони справили на інші народи. Вони переконані, що зі всього світу на них направлені дуже пильні
і досить критичні погляди. Ця думка виникла з того, що саме так вони
самі споглядають весь інший світ – тому-то і від інших нічого другого не
чекають. А якщо раптом виявляється, що їх дійсно “не розгледіли”, а їх
альпійський рай плутають з Австрією або півднем Німеччини, то вони
почувають себе страшенно вколеними. І вже гірше нікуди, коли Швейцарію плутають зі Швецією. А це якраз відбувається дуже часто – назва
обох країн починається з шепотіння “Шве… – Швейц…”, обидві пильнують свій стародівочий нейтралітет, і нарешті, обидві асоціюються зі
снігом”12. А що відчуємо ми, коли нас за кордоном називають росіянами?
Окрім перекладів швейцарських авторів були у І. Франка і твори
на швейцарські теми, зокрема, оповідання “Вільгельм Телль”, надруковане у “Зорі” в 1884 році.
Чому І. Франко цікавився, приміром, образом Вільгельма Телля і
взявся його висвітлити в поєднанні з українським сюжетом? Відповідь
можна знайти в таких словах з його оповідання “Вільгельм Телль”: “Проводирі швейцарські, переконавшися, що годі довше народові зносити чужинецьку самоволю, змовляються приступити до небезпечного, але
святого діла – освободження своєї вітчизни. Серед недоступних скель,
на розграниччі трьох кантонів, над озером відграється пречудово хороша
і висока сцена присяги на вірність своїй країні і на загладу гнобителям.
На орлиних крилах підносить музика душу слухача аж до тої підзвізної висоти, на котрій щезають усякі особисті, самолюбні забаги, на котрій дух
живе високими і чистими чуттями любові до загалу і посвячення. Яка переміна зробилася з Олею! Її сумне, задумане личко випогодилося, заяріло
рожевим рум’янцем. Її очі блищать, її грудь б’є високо, – їй починає робитися тісно в тій душній, гарячій атмосфері, немов серце її виросло і преться
__________________________________________________________________
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І.Є. Журавська, Іван Франко і зарубіжні літератури, К. 1961, с. 328.
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на свободу, до сильніших почувань, до кращих вражінь, до великих діл посвячення й любові народної. Як вона любила в тій хвилі свій народ, як радо
пішла би за нього на найбільші небезпеки, – з якою розкішшю стала би вона
в крузі тих великих героїв, тих борців смілих, що там, далеко, за морем мли
і за рікою світла стояли велично і недосяжно, побравшися за робучі могутні
руки на вершині скелистого Рітлі і перед лицем величної природи присягали
радше загинути, ніж віддати край свій на поталу чужинцеві!”13 Виходячи з
цих слів можна зробити висновок, суть звернення І. Франка до теми Вільгельма Телля полягала в показі прагнення швейцарців до свободи і незалежності у небажанні “віддати край свій на поталу чужинцеві”.
Також І. Франко в своїх творах згадував про благородний вчинок
швейцарських робітників, що “на конгресі соціалістичнім – на внесок
швейцарських робітників ухвалено одноголосно резолюцію, в котрій конгрес висказує гарячу симпатію петербурзьким робітникам, що так сміло
і без тривоги станули до боротьби з подвійним ворогом: економічним визиском і царським абсолютизмом”14.
У цій розвідці не можна не згадати і зв’язки І. Франка з українцями,
поляками, росіянами, змушеними переховуватися від переслідувань царської охранки у Швейцарії. Найпомітнішим дописувачем його був М. Драгоманов, з яким І. Франко постійно листувався протягом всього перебування
першого у Швейцарії. Іншим кореспондентом І. Франка був М. Павлик, що
також перебував у Швейцарії в кінці 1870-х – на початку 1880-х років.
Приблизно в той же час [червень 1877 року] є відомості про те, що
у Львові був затриманий Єразм Кобилянський, молодий поляк, студент
із Петербурга, що привіз чимало російських книжок, заборонених цензурою, та женевських видань. При обшуку в нього було знайдено два
листи М. Драгоманова, в яких той радив І. Франкові та М. Павликові побувати на Закарпатті та на Буковині, зібрати фольклорні та економіко-статистичні матеріали, а в Мукачеві та Ужгороді “приєднати до соціалістичного руху тутешню молодь”. Ці листи стали для поліції приводом для
арешту І. Франка та М. Павлика15.
Серед інших знайомих І. Франка у Швейцарії можна назвати засновника першої російської марксистської групи “Визволення праці” Г. Плеханова. Український письменник в особистій бібліотеці мав чимало видань
цієї групи. Серед них: “Маніфест Комуністичної партії” К. Маркса та
__________________________________________________________________

Оповідання “Вільгельм Телль”, І.Я. Франко, Зібрання творів: у 50 т., К. 1978, т. 16, с. 198.
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Ф. Енгельса в перекладі Г. Плеханова і “Наемный труд и капитал” К. Маркса. Також книги з серії “Библиотека современного социализма”: “Речь о
свободе торговки” К. Маркса (1885), “Нищета философии (ответ на “Философию нищеты” г. Прудона)” К. Маркса (1886), “Фердинанд Лассаль,
его жизнь и деятельность” В. Плеханова (1886), “Чего хотят социал-демократы?” (переклад з французької з примітками Г. Плеханова, 1888) та інші16.
І в 1896–1897 роках тривали зв’язки І.Франка з російськими емігрантами зі Швейцарії. В цей час він надрукував на сторінках “Життя і
слова” рецензію на одну з праць Г. Плеханова, (…), налагодив листування
з В. Бонч-Бруєвичем…”17.
Іван Франко не лише листувався з емігрантами у Швейцарії, але й
отримував від них грошову допомогу. Так, завдяки грошам, одержаним з
емігрантського центру у Женеві, переважно від М. Драгоманова і російських революційних народників, І. Франко і М. Павлик змогли заснувати
літературно-громадський місячник “Громадський друг”18.
Як вже зазначалося раніше, до І. Франка потрапляли друковані у
Швейцарії видання. Зокрема у нього були видання російських революційних народників: “Вперед” (неперіодичний огляд). Цюрих 1874; “Рассказ очевидца о 14-м декабря 1825”. Цюрих 1863. Їх Франко читав у кінці
1876 і в 1877 роках19. Була в розпорядженні Івана Франка повість Панаса
Мирного “Лихі люди”, що вийшла у Женеві в 1877 році20.
І. Франко не лише отримував книги, надруковані у Швейцарії, але
і його міркування були опубліковані в цій країні. Так, він взяв участь у
складанні “Програми галицьких соціалістів”, виданої польською мовою
в Женеві в 1881 р. В тому ж таки році, у травні, була написана і видана в
Женеві польською мовою “Програма галицької робітничої партії”21.
Закінчуючи свою статтю варто підвести підсумкову риску, і торкаючись питання про загальне сприйняття Швейцарії І. Франком, можна зазначити таке. Характеризуючи твір “Останні дні Гуттена” К. Мейєра
І. Франко зазначає, що така праця не могла з’явитися в Німеччині Бісмарка:
“То-то й є, що справді цінний, справді свобідний голос міг тоді вийти тільки
з вільної, до боїв та невідлучної від них дресури непричасної Швейцарії!”22
__________________________________________________________________
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Також слід ще раз наголосити на тому, що зближує І. Швейцарію з
її людьми. Думається, – це прагнення заглянути в майбутнє і побачити в
ньому щасливе життя, де немає пригноблених і знедолених і привести
слова К. Мейєра в перекладі І. Франка, що вимальовують таке життя:
…І щедро б’є життя криниця кожна,
І жодна чарка не несесь порожня,
При кожнім сніп важкий і многоплодний,
Ніде не пусто, жоден не голодний23.

І це ще не все. Хочеться, щоб ми ще і ще задавали собі питання і
думали, думали. Чому Швейцарія успішна країна, а Україна, відверто кажучи, не дуже. Щоб активізувати наш мозок, хочеться привести свідчення про Івана Франка, яке має змусити дуже нас задуматися: “Він
залишився помирати один…
Суспільство сподобилось дати Франку на допомогу стару, старшу
за нього, жінку. Вона не могла Івана Яковича підняти, коли той впав. Чекала, коли хтось зайде і допоможе. Найбільше, що могла зробити – покласти Франку подушку під голову… Сам він невесело жартував:
“Заходили виключні відвідувачі, подивитися, чи живий ще…” Таку маємо
єпитімію за той геніальний розум, який освічував цілу нашу націю”24.
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І. Франко, Конрад Фердінанд Мейєр, с. 440.
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Ірина Каневська
ЖУРНАЛІСТСЬКО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОЛЬГЕРДА БОЧКОВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ПРАЗЬКОГО ЧАСОПИСУ
“SLOVANSKÝ PŘEHLED”
“Slovanský Přehled” (далі SP) – один із найстаріших чеських літературних і науково-популярних часописів, що основну увагу зосереджує
на слов’янській проблематиці в цілому, та питаннях слов’янського взаємопізнання і зближення зокрема. Від моменту створення журнал видавався з метою інформування та ознайомлення читачів з культурою,
літературою, наукою, мистецтвом і розвитком усіх слов’янських народів.
Журнал виходить від 1898 р. з двома незначними перервами у зв’язку із
Першою та Другою світовими війнами, а саме: з другої половини 1914 р.
до 1924 р. і 1939–1946 рр. відповідно.
Часопис був одним із небагатьох, що від початку позитивно ставився до українського питання. На його шпальтах друкувалися переклади
української літератури, українознавчі статті українських і чеських славістів, матеріали про чесько-українські зв’язки, інформації про українське
культурно-громадське життя тощо. Цього напрямку дотримувався творець і перший головний редактор видання Адольф Черни. Протягом
усього періоду перебування на посаді (1898–1930 рр.) йому вдалося
об’єднати навколо журналу багатьох визначних публіцистів, науковців
та письменників, серед них: Л. Нідерле, Й. Полівка, Я. Бідл, Ф. Пастрнек,
Б. Лепкий, А. Степанек, І. Франко тощо. Значне місце серед авторів видання займали професори Карлового університету.
Пріоритетом для А. Черни було оприлюднення та подача актуального матеріалу про слов’янські справи і проблеми. Регулярно виходили
статті, що доповнювалися ілюстраціями, особливо цінними були мапи та
портрети видатних слов’янських діячів, і рубрики Ze slovanské poezie,
Dopisy, Rozhledy a zprávy, Literatura, uměni, Časopisy, Divadlo.
Безпосереднім же предметом дослідження у цій статті стала журналістсько-публіцистична діяльність українського науковця, журналіста, громадсько-політичного діяча Ольгерда Іполита Бочковського на сторінках
празького часопису SP. Основну увагу зосереджено на процесі формування
практичного досвіду Ольгерда Бочковського як дослідника і журналіста,
публіциста і науковця. Хронологічно це період від 1908 р. до 1935 р. Матеріали вводяться до наукового обігу вперше. Основною джерельною базою
є часопис SP, періодика того часу та спогади вченого.
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Перша стаття авторства О. Бочковського на сторінках SP вийшла у
1908 р. Дебютував молодий журналіст з матеріалом суспільно-політичного характеру – “Ruské politické strany a skupiny” з географічним додатком-мапою про результати виборів до ІІІ-ї російської Думи, – який
празький журнал умістив у чотирьох номерах1. У дослідженні подався
короткий екскурс в історію появи перших політичних гуртків на теренах
Російської імперії у другій половині XIX – початку XX ст., їх перетворення
в партійні об’єднання; проаналізовано основні їх ідеї та еволюцію уявлень
про політичний процес; приділено увагу відображенню слов’янського питання у програмових документах і наявності національних осередків партій. Автор приходить до висновку, що на момент скликання І Думи у
Російській імперії були відомими 22 партії, однак багато з них були “мертвонародженими”, інші – зникли під тиском влади. Протягом двох років
(1905–1907 рр.) конституційного життя продовжувався процес політичної
кристалізації. На 1908 р. О. Бочковський визначив понад 100 партій та
союзів, які, на його думку, складно класифікувати за тогочасними класичними схемами2. Тому автор, взявши за основу базові принципи програми
і тактику партій, пропонував виділити 3 типи, які представлені найяскравіше: реакційно-консервативні, ліберально (конституційно) радикальні та
соціалістично-революційні; зауважуючи, що у російському політичному
просторі почав формуватися четвертий – антипарламентський тип3.
Стаття була успішною, то ж О. Бочковський став постійним дописувачем часопису SP. Активна журналістська співпраця тривала увесь
перший період існування самого журналу (1898–1914 рр.). Матеріали науковця виходили від самого початку під власним прізвищем у польському
варіанті написання – H[ipolyt] Boczkowski. Криптоніми H. B., B., -b-, -hз’являються у 1910 р., через рік автор додає ще 7 підписів, а саме: cz, -cz-,
-ov, -ov-, ov, -ski-, ski. Варто зазначити, що цими ж псевдонімами О. Бочковський послуговувався й в інших виданнях, наприклад, в українській
газеті “Рада” використовувався криптонім H.B.
Загалом на сторінках SP вийшло 13 статей, більшість з яких були авторськими науковими дослідженнями, останню датовано 1934 р. О. Бочковський періодично повертався до деяких тем, порушених у його ранніх
дослідженнях та після доопрацювання, доповнення і “осучаснення” видавав окремими працями.
__________________________________________________________________
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Враховуючи різноманітність проблематики, усі розробки можна
згрупувати у кілька тематичних блоків: 1) серія суспільно-політичних
статей з акцентом на досвіді Російської імперії4; 2) біографічні студії, що
поєднувалися з аналізом поглядів науковців, письменників та громадських діячів5; 3) розвідки про діяльність окремих інституцій6, 4) літературознавчі праці7, а також в окремий 5-й блок варто винести розробку
науковцем українського питання8. Запропоноване умовне групування дає
можливість чіткіше окреслити сферу інтересів О. Бочковського та стверджувати, що національному питанню вчений приділяв увагу вже на ранніх етапах роботи в журналістиці.
Протягом 1909–1911 р. у часопис SP було опубліковано рукопис першої наукової праці О. Бочковського “Ukrajinská otázka”, окремою книжкою
яку було видано 1910 р. Дослідження було результатом кількарічної роботи
та стало свідченням переходу автора від суто журналістської до науководослідної діяльності. Назва збірки невипадкова та підібрана за аналогією
до роботи Т.Ґ. Масарика “Česká otázka” (“Чеське питання”, 1894 р.). Свідчення цього збереглися у спогадах О. Бочковського:
“Česká otázka” – була, отже, для мене увертюрою до досліду питання
поневолених народів взагалі, а зокрема – на сході Европи. [...] Таким чином,
під впливом проф. Масарика та у зв’язку з студіюванням його чехознавчих
праць, повстала моя розвідка, присвячена спеціяльно українському питанню та аналізі українського національного відродження...
Праця над проблємою поневолених народів мене захопила. Я став,
на жах моїх соціялістичних товаришів, неофітом “національного ренесансу”. За це вони ...закидували мені, що мовляв, Масарик збив мене
з певного і єдино вірного шляху соціялістичного інтернаціоналізму і
__________________________________________________________________

H. Boczkowski, Ruské politické strany a skupiny; H. Boczkowski, Rusko ve světe statistiky,
SP 9 (1913) 391–399, SP 10 (1913) 458–462.
5
H. Boczkowski, L. N. Tolstoj, SP 2 (1909) 57–61, SP 3 (1909) 119–123, SP 4 (1909) 168–170;
H. Boczkowski, Alexander Ivanovič Herzen, SP 7–8 (1912) 328–341, SP 9–10 (1912) 429–443;
H. Boczkowski, Ukrajinsko-běloruské metamorfosy prof. A. L. Pogodina, SP 1 (1914) 31–33.
6
H. Boczkowski, Z dějin varšavské university, SP 7–10 (1909) 399–415; H. Boczkowski,
K sjezdu slovanského studenstva v Praze r. 1908, SP 10 (1933) 281–285.
7
H. Boczkowski, Polská vzpomínková literatura o Sibiři, SP 3 (1913) 111–117, SP4–6 (1914)
225–233.
8
H. Boczkowski, Ukrajinská otázka, SP 2–3 (1909) 77–84, SP 4–6 (1909) 212–222, SP 10
(1909) 437–444, SP 1 (1910) 18–22, SP 2 (1910) 56–59, SP 4–6 (1911) 197–208; H. Boczkowski, Ukrajinský problem (1914–1924), SP (1924) 282–292; H. Boczkowski, Poznámky k
otázce ukrajinské, SP 9–10 (1925) 604–608; H. Boczkowski, Rozloha ukrajinského území a
počet Ukrajinců podle S. Rudnyckého, SP 10 (1926) 739–745; H. Boczkowski, Rusko-ukrajinský
pomera Československé sjednocení, SP 1 (1934) 4–8, SP 2–3 (1934) 42–49.
4
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що взагалі я проваджу Сизифову роботу, викладаючи чи пишучи про
поневолені народи...”.9

Наукова розвідка складалася з чотирьох розділів: “Питання самостійності українського народу та мови”, “Щодо питання про походження
української народності і мови”, “Основні періоди та моменти в історії українського народу”, “З історії відродження українського народу”. У своїй
роботі О. Бочковський використав праці провідних українських науковців,
серед них найбільше посилань на М. Грушевського, І. Франка, С. Єфремова
та М. Драгоманова. З перших же слів дослідження автор обґрунтував актуальність українського питання:
“V řadě sporných slovanských otázek ukrajinská otázka zaujímá vynikající
místo, avšak téměř do nejposlednější doby byla systematicky ignorována a
pomíjena mlčky, ba mnohdy i tendenčně a nesprávně vykládána a posuzována. Následkem toho většině Slovanů ukrajinská otázka v doslovném významu slova je – terra incognita. Ale nedosti na tom; velká část slovanské
veřejnosti nepřátelsky pohlíží na Ukrajince (Malorusy nebo Rusiny), spatřujíc
v jejich snaze po národním a kulturním osamostatnění hnutí separatistiскé,
bezpodmínečně protis1ovansкé, které kromě toho ještě je inspirováno a podporováno odvěkými nepřáteli Slovanůˮ10.

Пізніше “Ukrajinská otázka” у дещо зміненому вигляді була перевидана Союзом визволення України у Празі 1915 р. Праця була дуже
сильно відредагована цензурою воєнного часу. Видання було розраховано
виключно на чеського читача. Книжка починалася зверненням СВУ до
чеського народу, у додатках – “Національно-політична програма українців у сучасну добу (Наша платформа)”, огляд літератури з українського
питання та етнографічна карта України, укладена проф. Л. Нідерле, і 3
глави дослідження О. Бочковського, а саме: “Основні періоди та моменти
в історії українського народу”, “З історії відродження українського народу”, “Україна і українці”11.
Молодому журналісту довірили ведення кількох тематичних розділів
місячника SP, що також були пов’язані з його основним захопленням. Авторству О. Бочковського належить левова частка матеріалів у рубриці журналу “Rozhledy a zpravy”. Починаючи з 1909 р. і до 1914 р. ним було
підготовлено у цілому 72 добірки статей-новин із життя поляків (28), українців (24) і росіян (20). Цікавим є також той факт, що готувати новини
про останніх двох представників рубрики науковець почав тільки з 1911 р.
__________________________________________________________________

О. Бочковський, Із спогадів про Т. Ґ. Масарика, Тризуб 29–30 (1930) 25.
H. Boczkowski, Ukrajinská otázka, SP 2–3 (1909) 77–78.
11
H. Boczkowski, Ukrajinská otázka, Praha 1915.
9
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Одним із провідних напрямів науково-дослідницької діяльності
О. Бочковського цього періоду було рецензування наукових праць, що
сприяло визначенню їх місця у системі тогочасної наукової думки. На сторінках місячника у рубриці “Literatura, uměni” (згодом “Referaty a zpravy.
Knihy o věcech slovanských”) науковець звертав увагу читачів на праці польських, українських та чеських діячів. До найактуальніших видань 1910-го р.
він відніс книги В. Міцкевича “Emigracya Polska (1860–1890)”12, Е. Пілтца
“Polityka rosyjska w Polsce”13, Л. Бильського “Rzutoka na kwestye polska
w dobie obecnej”14, С. Єфремова “З громадського життя на Україні”15 та
інших16. Пізніше він звертав увагу читачів на роботи чеського письменника Я. Ювачева “Ruská Bastila”17, польського науковця Л. Василевського
“Ukrajina i sprawa ukrajinska”18, українського дослідника С. Єфремова “Історія українського письменства”19, відзначив вихід збірника матеріалів
та документів “Національне питання на Сході Европи” під редакцією Н. Григоріїва20 тощо21. Особливий інтерес О. Бочковський мав до наукової періодики, що видавалася українською еміграцією. У 1933 р. він, наприклад,
підготував конструктивний відгук на видання І. Огієнка “Рідна мова”, відзначаючи, що журнал видатного українського мовознавця є надзвичайно актуальним та фактично єдиним виданням мовознавчої тематики. Крім того,
О. Бочковський подав докладний аналіз структури і змісту часопису та наголосив, що “є то оглядач високого наукового рівня, і разом з тим загально
пізнавальний та цікавий”22. Наукове рецензування було важливим елементом
соціальної комунікації, Ольгерд Аполлонович намагався створити загальне
__________________________________________________________________

12
H. Boczkowski, Wladyslaw Mickiewisz: Emigracya Polska (1860–1890). Kraków, 1908, SP
2–3 (1910) 133.
13
H. Boczkowski, Erazm Piltz: Polityka rosyjska w Polsce. Warszawa, 1909, SP 2–3 (1910)
133–134.
14
H. Boczkowski, Leopold Bylski: Rzut oka na kwestye polska w dobie obecnej. Kraków, 1910,
SP 2–3 (1910) 134–135.
15
H. Boczkowski, С. Ефремов: З громадського життя на Україні. К., 1909, SP 7–9 (1910) 429.
16
H. Boczkowski, Leon Wasilewski: Współczesna Słewiańszczyzna. Warszawa, 1910, SP 7–9
(1910) 428–429; H. Boczkowski, Студія з поля суспільних наук і статистики, під ред.
М. Грушевського. Львов, 1909, SP 10 (1910) 478–479; H. Boczkowski, Czeterdzieścilat prześladowania Unii na Podlasiu. Kraków, 1909, SP 10 (1910) 480.
17
H.B., J.P. Juvačev: Ruská Bastila, Praha, 1909, SP 4–6 (1911) 292.
18
H. Boczkowski, L. Wasalewski: Ukrajina i sprawa ukrajinska. Krakow, 1911, SP 4 (1912)
194–195.
19
H. Boczkowski, С. Єфремов: Исторія українського письменства, К., 1911, SP 2 (1912)
95–96.
20
H.B., Національне питання на Сході Европи. (Матеріали і документи). Під редакцією
Н. Григоріїва. Видавництво “Нова Україна”. Praha, 1925. Str. 106, SP 4 (1925) 307.
21
Усього О. Бочковським було підготовлено 33 наукові рецензії для часопису SP.
22
H.B., “Рідна мова”: науково-популярний місячник присвячений вивченню української
мови. Головний редактор і видавець Ів. Огієнко, SP 8–9 (1933) 262.
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обговорення національного питання і привернути увагу до української проблеми, був постійним дописувачем літературознавчої рубрики, якій обов’язково відводилось місце у кожному номері часопису.
У розділах часопису “Slovanské rovy”, “Jubilea”, “Divadlo” розміщувалися повідомлення про життя та діяльність відомих громадських, наукових і культурних діячів. О. Бочковський часто виступав автором біографічних повідомлень як урочистого, так і сумного змісту. Так, у журналі за
1910 р. вміщено його авторства повідомлення про ювілеї українських науковців професора Степана Смаль-Стоцького та Дмитра Багалія, смерть видатних українських діячів Бориса Грінченка, Марка Кропивницького і
Василя Доманицького, польської поетки і новелістки Марії Конопніцької та
російського політичного діяча Сергія Муромцева. У листопадовому номері
1911 р. міститься стаття на пошану української письменниці Ганни Барвінок, за січень 1912 р. – українського композитора Миколи Лисенка та видавця Олексія Суворіна, за червень 1913 р. – Михайла Коцюбинського тощо.
Також часопис SP став першим виданням, що давало критичний
аналіз наукового доробку науковця. Так, А. Черни у рецензії “H. Boczkowski: Finsko a finská otázka” схвально відгукувався на брошуру в цілому і
відзначав її надзвичайну актуальність:
“Za nynější doby útoku ruské vlády na finskou samostatnost přichází tato
informační brožurka velmi vhod. Autor podává přehled kulturních dějin Finska, zejména, hnutí národního, statistiku, pozoruje hospodářský a průmyslový
rozvoj země, věnuje pozornost otázce židovské, podává vylíčení státoprávního
poměru Finska, přehled a charakteristiku politických stran, sleduje reakční
snahy ruské vlády, směřující к omezení a odstranění finské samostatnosti, a
věnuje zvláštní kapitolu finské universitě a finskému studentstvu. Vše vede až
do nejnovější doby, ba až do posledních dní před vydáním knížky, tak že práce
jeho opravdu vyhoví časové potřebě...”23

І. Брик у своїй статті “Ivan Franko. Lístek z dějin ukrajinsko-české
vzájemnosti” позитивно оцінує 2 статті О. Бочковського “Ivan Franko,
ukrajinský národní buditel průkopík” (Besedy Národního Obzoru 2 (1913) та
“Ivan Franko” (Sborník mládež sociálně demokratická 17, 18 (1913), присвячених 40-річному ювілею українського письменника24.
В. Харват звертає увагу читачів на книгу О. Бочковського “Т.Ґ. Масарик, національна проблема та українське питання”25, відзначаючи особливе
__________________________________________________________________

A. Černy, H. Boczkowski: Finsko a finská otázka, Praha,1910, SP 1 (1912) 50.
Dr. Ivan Bryk, Ivan Franko. Listek z dějin ukrajinsko-české vzájemnosti, SP 8 (1926) 601.
25
V. Charvat, О.І. Бочковський: Т.Ґ. Масарик, національна проблема та українське питання
(Спроба характеристики та інтерпретації), Poděbrady, 1930, SP 7 (1931) 535.
23
24
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захоплення автора темою праці, широку джерелознавчу базу та докладний аналіз філософії гуманності Т. Масарика. У своєму відгуку на книгу
“Боротьба народів за національне визволення” А. Фрінта висловлює жаль
з приводу відсутності перекладу праці чеською мовою, оскільки дослідження є надзвичайно цікавим і подає багато маловідомої інформації26.
На сторінках SP зверталася увага і на окремі сфери громадсько-політичної та культурної діяльності українського науковця. Наприклад, у
1932 р. знаходимо згадки про О. Бочковського як співробітника SP у
статті А. Фрінта “Ostatní české organy slovanské vzájemnosti”27 та відомості
про вченого як редактора журналу українського пласту “Молоде життя”28.
У 1934 році вміщено інформацію про журнал “Hladna Ukrajině”, редактором якого був О. Бочковський.
У той же час з 1909 року О. Бочковський почав співпрацювати з
київською газетою “Рада”, для якої періодично готував інформацію про
матеріали SP, присвячені українському питанню29.
Отже, аналізуючи співпрацю О. Бочковського з часописом SP, варто
виділити два періоди. Протягом 1908–1914 рр. журнал став фактично основним місцем роботи науковця. Після ж відновлення у 1925 р. діяльності
часопису вчений став періодичним дописувачем, оскільки, по-перше, поєднував журналістську, громадську та викладацьку діяльність. По-друге,
офіційною політикою редакції було залучення до співпраці з часописом
дослідників з молодих людей30.
Фактично саме у журналі SP сформувався практичний досвід Ольгерда Бочковського як публіциста і науковця, дослідника і журналіста. У
цьому виданні, який сучасники відносили до числа прогресивних, він
уперше виступив як політолог, соціолог і філософ.
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26
A. Frinta, О. І. Бочковський: Боротьба народів за національне визволення, Подєбради,
1932, SP 8 (1936) 294.
27
A. Frinta, Ostatní české organy slovanské vzájemnosti, SP (1932) 220.
28
Časopisy, SP (1932) 500.
29
H.B., Ukrainica у “Славянському Пржегляді”, Рада 271 (1909) 1–2.
30
A. Černy, Po desíti letech, SP (1925) 4.

Андрій Стародуб
ВАРІАНТИ СУЧАСНИХ “РЕКОНСТРУКЦІЙ” БІОГРАФІЇ
БІЛОРУСЬКОГО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА ТА ПУБЛІЦИСТА
В’ЯЧЕСЛАВА БОГДАНОВИЧА (1878–1939)
Акценти в оцінках діяльності тих чи інших маловідомих історичних постатей, зроблені авторами, які їх“відкрили” і “популяризували”,
нерідко обумовлюють увесь подальший напрямок біографічних студій
щодо цієї конкретної особи. Одним з яскравих прикладів цього є вивчення життя та творчості В’ячеслава Васильовича Богдановича (білор.
Багдановіч Вячаслаў Васілевіч) (26.09 [08.10].1878 – після 17.10.1939) –
церковного та громадсько-політичного діяча, публіциста, літературознавця, у 1922–1930 рр. – сенатора ІІ Речі Посполитої.
Роль “першопроходців” у дослідженнях біографії В. Богдановича
відіграли двоє вчених-працівників Інституту слов’янознавства Російської
Академії наук (РАН): доктор філологічних наук Юрій Лабинцев та кандидат філологічних наук Лариса Щавінська. Протягом 1997–2009 років
ними (окремо та у співавторстві) було опубліковано низку статей/розділів
у монографіях, в яких описувалась літературна спадщина Богдановича1,
а також аналізувалась його церковна та політична діяльність2.
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1
Ю.А. Лабынцев, Литературное наследие В.В. Богдановича – белорусского сенатора
II Речи Посполитой, Славяноведение 3 (1997) 39–49; Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская,
Православная литература межвоенной Польши, Москва 1998, с. 55–94; Ю.А. Лабынцев,
Л.Л. Щавинская,“Белорусская душа” – пространство взаимосвязи между “польской и
русской душами”: Литературное наследие сенатора В. Богдановича, Dusza polska i rosyjska. Польская и русская душа. Современный вигляд, Лодзь 2003, с. 160–174; Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская, Литературные труды ректора Литовской духовной семинарии
Вячеслава Богдановича, Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900–1945,
Vilnius 2006, s. 115–133; Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская, Белорусский сенатор, литератор, издатель Вячеслав Богданович – современник Янки Купалы и Якуба Коласа, Янка
Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў
ХХІ стагоддзя. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 26–
27 верасня 2007 г.), Мінск 2007, с. 202–207.
2
Ю.А. Лабынцев, Белорусско-русская идея во II Речи Посполитой: Церковная, политическая и литературная деятельность сенатора В. Богдановича, Поляки и русские в глазах друг друга, Москва 2000, с. 252–263; Ю.А. Лабынцев, Белорусско-русская идея во
II речи Посполитой: Литературная, церковная и общественная деятельность сенатора
В. Богдановича, Матице српске за славистику 52 (1997) 259–275; Ю.А. Лабынцев, Воспоминания о Московском Церковном Соборе 1917–1918 гг. сенатора В. Богдановича, Здабыткi. Дакементальныя помнікі на Беларусі, Мінск 2001, вып. 4, с. 88–100; Ю. Лабынцев,
Л. Щавинская, Православные в межвоенной Польше и их лидер сенатор В.В. Богданович
[Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40086.htm;
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Ця постать невипадково привернула увагу російських дослідників.
З одного боку, В’ячеслав Богданович був представником тієї частини білоруського національного руху, яка відстоювала необхідність максимального збереження білоруско-російських культурних зв’язків. З другого –
він може вважатись репрезентантом групи православних, які не визнали
автокефалії Православної митрополії в Польщі та зберегли вірність Російській православній церкві (РПЦ).
Саме ці моменти “виопуклюються” вже на рівні заголовків: часто
вживається визначення “белорусско-русский”, “белорусско-русская идея”
(яка нібито мала широку підтримку серед білоруської інтелігенції в ІІ-й
Речі Посполитій), а також окреслення Богдановича як “лидера православных межвоенной Польши”.
Дійсно, творчий спадок В. Богдановича надається і до подібних інтерпретацій. Принаймні, в його публіцистиці можна знайти (і це, власне
й зробили Ю. Лабинцев та Л. Щавінська) відповідні пасажі. Однак при
цьому варто враховувати той факт, що, як громадсько-політичний діяч,
Богданович не був представником “мейнстріму” білоруського національного руху у Польщі 1918–1939 рр. Засноване ним “Православне білоруське
демократичне об’єднання” (“Праваслаўнае беларускае дэмакратычнае
аб’яднаньне” – ПБДА) проіснувало менше чотирьох років (1927–1930),
а в Білоруському Національному комітеті, де він до середини 1933 року
очолював “Православну комісію”, його погляди поділяло дуже обмежене
коло осіб. Показово, що у виданні “Праваслаўная Беларусь” (виходило у
1927–1928), яке було своєрідним “рупором” ПБДА, він інколи був не
тільки основним, але й взагалі єдиним автором.
Таким чином, спроби описати погляди В. Богдановича як віддзеркалення якихось широко розповсюджених суспільних настроїв і доказ
прагнення білорусів до збереження російського культурного домінування
виглядають непереконливо. Зрештою, вони не зовсім точно відображають
і позицію самого сенатора, який виступав за розширення простору функціонування білоруської мови, у тому числі – й у сфері освіти. Єдиною
тимчасово “табуйованою” для проникнення літературної білоруської
мови сферою, на його думку, мало залишатись богослужіння3.
__________________________________________________________________

Л.Л. Щавинская, Жизненный подвиг В.В. Богдановича (1878–1939), Почитание новомучеников ХХ столетия и восстановление национального самосознания. Материалы Пятой
ежегодной Всероссийской научно-богословской конференции “Наследие преподобного
Серафима Саровского и судьбы России”, Москва – Саров – Дивеево, 20–22 июня 2008
года, Нижний Новгород 2009, с. 471–476.
3
Див.: В. Богданович, Церковно-славянский язык как религиозно-культурная ценность.
Ко дню 950-тия крещения Руси, 988–1938, Гродно 1938, 32 с.
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Але найбільш спірним є визначення Богдановича як “лідера православних у ІІ-й Речі Посполитій”. Богданович належав до церковної громади при каплиці Св. Катерини в Вільно, підпорядкованій архієпископу
Литовському Єлевферію (Богоявленському). Він матеріально підтримував священиків цієї парафії (єдиної на території Польщі, яка перебувала
в формальній юрисдикції РПЦ) Олександра Левицького та Луку Голода4,
а також сам служив у ній в якості псаломщика (з вересня 1924 до січня
1936). Коли каплицю у громади було відібрано, богослужіння здійснювались у приватному будинку однієї з парафіянок, викупленому Богдановичем у грудні 1932.
Умовне “лідерство” Богдановича, таким чином, стосується лише
невеликої громади (максимум – кількох десятків парафіян), а його активна (і, часто, деструктивна)5 участь у житті всієї Православної церкви
у Польщі (ПАПЦ) припинилась ще у 1924 році.
Більше того, 5.06.1925, на виїзному засіданні Св. Синоду Православної митрополії в Польщі, Богдановича, разом з 9 іншими засновниками парафії Св. Катерини, було відлучено від церкви. Акт відлучення
виголошено архієпископом Віленським та Лідським Феодосієм (Феодосієвим) 14.06.1925 в соборі монастиря Святого Духа.
Відповідно, Ю. Лабинцев та Л. Щавінська пропонують достатньо
специфічний (хоча й не надто оригінальний6) погляд на історію Православної церкви у міжвоєнній Польщі. Згідно з цією точкою зору, увесь
єпископат, священики та мільйони вірних Польської церкви перебували
в ситуації “розколу”, тоді як канонічною церквою була 1 парафія, в якій
об’єднались нечисленні активні противники автокефалії. Це відповідає офіційній позиції РПЦ, для якої автокефалія 1924 року, надана Константинопольським патріархатом, є нечинною, а самостійне існування Православної
__________________________________________________________________

Детальніше про цю громаду див. апологетичну за оцінками, однак ґрунтовану на архівних джерелах роботу священика В. Серапінаса: Свящ. В. Серапинас, Подвижник благочестия протоиерей Лука Голод [Електронний ресурс], Режим доступу: http://cerkov.by/
page/podvizhnik-blagochestija-protoierej-luka-golod.
5
Зокрема, він виправдовував вбивство митрополита Варшавського Георгія (Ярошевського), здійснене 8.02.1923 архімандритом Смарагдом (Латишенковим) та намагався організувати громадську кампанію з підтримки вбивці. Дет. див.: А. Стародуб, Православна
Церква в Польщі на початку 1920-х рр. крізь призму процесу над Павлом Латишенком
(архімандритом Смарагдом), Наукові записки. Збірник праць молодиx вчeниx та аспірантів, К.; Хмельницький 2002, т. 8, ч. ІІ, с. 151–177.
6
Ледь не єдиною синтетичною працею з історії Православної церкви в Польщі, на яку покликаються російські автори, є опублікована ще у 1959 році праця А. Світича “Православная
Церковь в Польше и её автокефалія”. Усі прихильники автокефалії ПАПЦ оцінюються в ній
різко негативно, тоді як будь-які дії їхніх опонентів – беззастережно виправдовуються.
4
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митрополії в Польщі слід відраховувати від моменту, коли на нього погодилась Москва (1948). Однак навіть у цьому випадку потрібне формальне
врегулювання ситуації з виголошеною анафемою – через відповідне рішення/роз’яснення Синоду ПАПЦ. До того моменту описання біографії
Богдановича як “життєвого подвигу новомученика” (як це, де-факто, робить Л. Щавінська) виглядатиме дещо курйозно.
Сучасні розвідки російських білоруських дослідників нерідко запозичують або повторюють оцінки, зроблені Ю. Лабинцевим та Л. Щавінською. Особливо це стосується авторів з лона РПЦ7. Втім, варто
відзначити, що роботи окремих з них вирізняються більшим фактологічним наповненням та, принаймні, не оминають найбільш дражливих питань
(як це, у багатьох випадках, роблять вчені з Інституту слов’янознавства
РАН). Так, наприклад, коментуючи той факт, що Богданович на початку
1930-х років відмовився прийняти сан священика, А. Горний8 акцентує
увагу на тому, що однією з причин відмови була анафема, яка тяжіла над
ним. На цю обставину готовий був закрити очі владика Єлевферій (Богоявленський), однак не сам В. Богданович9.
Більшість сучасних публікацій у Польщі, присвячених В. Богдановичу,
з’явились у спеціалізованих білоруських виданнях10. Як правило, йдеться
про короткі біографічні довідки, при чому, на перший план виходить не
__________________________________________________________________

Див. наприклад: Cвящ. Ф. Кривонос, И. Арефьева, Богданович Вячеслав Васильевич,
Православная энциклопедия, Москва 2002, т. 5, с. 438–439; Л. Кулажанка, Дзеля Царквы
і Бацькаўшчыны: В.В. Багдановіч (1878–1941?) [Електронний ресурс], режим доступу:
http://sppsobor.by/bractva/vilna/publish/belcalendar/9579.
8
А. Горны, Непахісны сенатар: вопыт біяграфіі Вячаслава Багдановіча, Гродненские
епархиальные ведомости 12 (2011) 17–18; 1 (2012) 16–19.
9
Незважаючи на те, що В. Богданович не мав духовного сану, а в якості церковнослужителя (псаломщика) ніколи не служив на території Білорусі, його біографію включено до
довідника репресованих священно- та церковнослужителів Білорусі: Багдановіч (Богданович) Вячаслаў Васілевіч, Л.У. Маракоў, Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917–1967: Энцыклапедычны даведнік: У 2 т., т. 1, Мінск 2007,
[Електронний ресурс], режим доступу: http://www.marakou.by/by/davedniki/represavanyyalitaratary/tom-i?id=19248. Більш коректним є внесення його до переліку “білоруських релігійних діячів ХХ століття”: Багдановіч Вячаслаў, Беларускія рэлігійныя дзеячы XX ст.:
Жыцця рысы, мартыралогія, успаміны, Менск; Мюнхен 1999, [Електронний ресурс],
режим доступу: http://slounik.org/146794.html.
10
Багдановіч Вячаслаў, Беларусская думка ХХ стагоддзя. Філасофія, рэлігія, культура,
укл. Ю. Грабінскій, Варшава 1998, с. 281–286; J. Turonek, Bogdanowicz Wiaczesław,
J. Grabiński, J. Turonek, Białoruski ruch chrześcijański, Słownik biograficzno-bibliograficzny,
Warszawa 2003, s. 40–41. H. Kazłowska-Głogowska, Białoruski senator, Czasopis (Białystok)
10–12 (2001); Сімвалічнае месца пахавання Вячаслава Багдановіча (1878–1939?), [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.racyja.com/belaruski-belastok.
7
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церковна11, а політична діяльність12 або аналізується творча спадщина.
Зокрема, згадується про те, що Богданович був композитором-аматором,
автором музики до декількох пісень на вірші білоруських поетів. Зокрема
йому приписується авторство романсів “К сонцу” на слова Янки Купали
та “Зорка Вэнэра” на слова свого однофамільця Максима Богдановича.
Доробок російських дослідників життя та творчості В’ячеслава Богдановича відомий польським авторам лише епізодично та суттєво не впливає
на їхні оцінки цієї постаті.
Таким чином, попри наявність достатньо великої кількості публікацій, можна констатувати, що дослідження біографії В. Богдановича перебуває на початковій стадії. Проблема не лише у виразній ідеологічній
ангажованості основної частини робіт, але й у дуже поверховому підході
до реконструкції подій, учасником яких був Богданович та встановленні
фактів з його життя. Основним “дороговказом” для дослідників залишається опублікована публіцистична спадщина сенатора, яку безсистемно
“доповнюють” зверненням до архівних джерел.
Ще однією особливістю досліджень є непропорційно мала увага,
яку в біографічних довідках приділяють першій половині життя Богдановича. Різнобій наявний навіть щодо місця його народження, хоча з
власноручно заповнених ним анкет відомо, що він народився у c. Слобода-Дісна, Дрисненського пов. Вітебської губ. (нині – с. Луначарське, Верхньодвинський р-н, Вітебська обл., Республіка Білорусь)13.
Матеріали для життєпису В. Богдановича є не лише в польських, литовських та білоруських, але й в українських та російських архівах. Протягом 1899–1903 рр. він навчався в Київській духовній академії, де здобув
ступінь кандидата богослов’я. В Інституті Рукопису НБУВ зберігається його
дисертація “Отражение эпохи 60-х годов в русской церковной проповеди”14,
__________________________________________________________________

11
У історичних розвідках про період 1918–1939 рр., які публікують у періодичних виданнях ПАПЦ, про В. Богдановича згадують вкрай рідко і поза контекстом його конфлікту з
священноначаллям та відлученням від Церкви. Див. наприклад: Д. Фёнік, Пра лёс Уваскрасенскага сабору ў Беластоку, Przegląd Prawosławny 8 (2002), [Електронний ресурс],
режим доступу: http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=181&id=8.
12
Найбільш повна довідка про Богдановича-політика – у біографічному словнику парламентаріїв ІІ Речі Посполитої: Bogdanowicz Wiaczesław, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939: słownik biograficzny (Smogorzewska M. (red.), Kunert A. K. (red.),
т. 1 (A–D), Warszawa 1998, s. 180.
13
Анкета В. Богдановича, ІР НБУВ, ф. 175, № 1200, арк. 1.
14
ІР НБУВ, ф. 304, дис. 1754. Опубліковано: В. Богданович, Отражение эпохи 60-х годов
в русской церковной проповеди, Учено-богословские и церковно-практические опыты студентов КДА, вып. 1, К. 1904, с. 95–121.
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а у фонді 711 (“Київська духовна академія”) Центрального державного історичного архіву у місті Києві – деякі інші документи, які стосуються
студента Богдановича.
Деталі службової діяльності можна встановити/уточнити на підставі датованого 1914 роком “Формулярного списка о службе чина духовного ведомства Богданович Вячеслава Васильевича, инспектора
Литовской духовной семинарии”, який зберігся у Російському державному історичному архіві (у фонді “Канцелярия Св. Синода”)15.
Окремого дослідження варта участь Богдановича (як делегата від
мирян Литовської єпархії) у Всеросійському Помісному Соборі 1917–
1918 рр., про який він залишив цікаві спогади16. Зокрема, з’ясування потребує питання авторства портретних замальовок соборян, які збереглися
в архіві Секретаря Собору С. Рункевича17. На папках, де зібрано понад
двісті ескізів олівцем, є помітка, що вони зроблені “членом Собора
В. Богдановичем”. Однак для остаточного підтвердження того, що саме
він намалював ці портрети, дослідникам потрібно знайти інші приклади
його художньо-зображальної творчості18.
Велика кількість документів, які стосуються політичної діяльності Богдановича збереглося в Архіві Нових актів (Аrchiwum Akt
Nowych, Warszawa) – і в фондах Сейму та Сенату, і в декількох інших (наприклад – Міністерства сповідань та народної освіти). Виявляло інтерес
до сенатора Богдановича і Міністерство внутрішніх справ, зокрема –
щодо нього проводилась перевірка у контексті розслідування справи про
вбивство митрополита Георгія (Ярошевського).
Значний інформаційний потенціал мають матеріали приватного
листування В. Богдановича. Це підтверджує нещодавно опубліковане
листування сенатора з архієпископом Ризьким Йоанном (Помером)19, в
__________________________________________________________________

01.08.1903 призначений викладачем церковної та біблійної історії Вітебської духовної
семінарії. У 1907 р. оселився у м. Вільно, де з 16.05.1907 обійняв посаду інспектора Литовської духовної семінарії. У 1911–1913 рр. був також зберігачем фондів Литовського
єпархіального музею церковних старожитностей, скарбником і керівником паломницького відділу Віленського Свято-Духівського Братства (Российский государственный исторический архив, ф. 796, оп. 436, д. 778).
16
В. Багдановіч, 10 гадаў таму назад: З успамінаў аб праці Маскоўскаго Сабору ў часе
бальшавіцкага перевороту, Праваслаўная Беларусь 5–6 (1927); 1–7 (1928).
17
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 257, оп. 1, д. 10–11.
18
Об иллюстрациях, Священный Собор Православной Российской Церкви, 1917–1918 гг.
Обзор деяний Третья сессия, сост. А. Кравецкий и Г. Шульц, Москва 2000, т. 3, с. 429–430.
19
Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера), том I: Письма и другие документы, материал подготовил Ю. Сидяков, [Електронний ресурс], режим доступу: http://shh.neolain.lv/seminar23/sidakov%203.htm.
15
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якому міститься багато важливих деталей, що дозволяють встановити
ступінь реальної причетності Богдановича до окремих внутрішньоцерковних конфліктів на початку 1920-х років.
Окремого вивчення потребує питання можливого збереження
частини архіву В. Богдановича його сином Глібом20. Джерелом до біографії В. Богдановича можуть стати також матеріали слідчої справи його
брата Генадія21.
У будь-якому випадку, справжнє біографічне дослідження стане
можливе лише коли воно йтиме “від документа” і базуватиметься на
ретельному вивченні історичного контексту, за якого відбувались ті чи
ті події.

__________________________________________________________________

Богданович Гліб (білор. Багдановіч Глеб, 1913–1957?) – білоруський військовий та політичний діяч, публіцист. Учасник підпільного білоруського антикомуністичного руху
під час Другої Світової війни. Репресований у 1949 році, після відбування покарання проживав у селищі Радошковичі Молодечненського району Мінської області Білорусі.
21
Богданович Генадій (білор. Багдановіч Генадзь, 1885–1938?) – білоруський громадський
діяч. У 1924 році емігрував з Польщі до СРСР. Репресований у 1930 році, обставини
смерті – невідомі (ймовірно – розстріляний).
20

Рецензії. Огляди

ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ:
Т.П. Усатенко, Епістемологія українознавства: педагогічний контекст,
Кіровоград 2014, 128 с.
Українізація національної гуманітаристики як важлива та актуальна платформа розвитку української науки й освіти нагальне і болісне питання сьогодення. Зайве нагадувати, що всі науки, у тому числі так звані “точні” та
“природничі”, розвиваються мовними засобами, формуючи науковий світ, явлений у термінах і смислах. Проте українська гуманітаристика на сьогодні все ще
значною мірою спрямована або на ретроградні російські/радянські, або ж на західні взірці. Проте і східну, і західну науку цікавить насамперед національна
складова української науки, що лише й здатна належно презентувати національний доробок на світовому рівні, а для України – українізація думки є нагальною
проблемою виживання і права на майбуття.
Тому потрібно вітати нову монографію відомої української дослідниці Тамари Пилипівни Усатенко “Епістемологія українознавства”, що є результатом
багаторічних досліджень різноманітних питань українознавства. Монографія
складається з двох частин: 1) “Українознавство: пошуки смислів” та 2) “Епістемологічне видноколо українознавства”.
Перша частина є ввідною, в ній дається огляд становлення і розвитку науки,
розуміння й наповнення українознавства як науки та навчальної дисципліни, і те,
що українознавство й досі не інституалізоване як наука, на думку автора, зумовлено в тому числі й обмеженістю методологічних підходів у гуманітаристиці
(с. 21). Досить часто українознавство змішується чи підміняється народознавством, про що вказує і авторка (с. 13). Відтак, одним з завдань монографії є розширення як методологічного, так і предметного поля українознавства, з чим
дослідниця блискуче справляється.
Розкриває авторка й українознавчий вимір педагогічної думки (с. 36–45), що
справляє визначальний вплив на творення національної школи й культури загалом. Т. Усатенко наголошує, що “у становленні української педагогічної думки
приділяється особлива увага питанню боротьби за українську мову в Україні в
умовах жорстокої заборони всього українського і, насамперед, мови” (с. 38). На
жаль, ця теза дослідниці є гостроактуальною і для українського сьогодення. Порушує автор і іншу хибу розвитку сучасної української педагогічної думки і практики – надмірне захоплення зарубіжним досвідом, що призводить до нівелювання
власного досвіду і традицій та ускладнює розбудову національної освіти (с. 45).
У цьому плані особливо небезпечним є копіювання російського досвіду, спрямованого на розбудову тоталітарної держави і рабського суспільства.
Епоха соціальних зрушень, трансформації суспільства породжує значну, інколи масову міграцію населення. Відрив від “коріння” часто зумовлює нівеляцію
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малої батьківщини, вікових цінностей та традицій краю, що, врешті, призводить
до космополітизму, безбатченства, національного і морального виродження. Відтак,
особливого значення набуває думка Т. Усатенко, що такі високі поняття, як: “Батьківщина, бáтьківщина, національна гідність починаються саме зі знання рідного
краю, історії села чи міста, вулиці, домівки, де людина народилася й виросла, де
пройшло її дитинство” (с. 15). Як нація складається з сукупності індивідів, так і
національна ідентичність складається з сукупності локальних ідентичностей. Так
само національна культура є сукупністю регіональних, об’єднаних, проте, в однуєдину, органічну цілість. Власне краєзнавство і займається вивченням рідного
краю – малої батьківщини, однак інтегральною наукою є українознавство: “українознавча парадигма пізнання, ґрунтуючись на інтегративно-тотологічній цілісності, спрямована на єдність українства”, у той же час, і “на розширення свідомості
та активізацію вольового начала індивідуума” (с. 72). Прикметно, що і краєзнавство (local history), і українознавство не внесені в перелік спеціальностей і по них
майже не захищаються дисертації. І це при тому, що саме ці дисципліни формують
міцний фундамент національної єдності, толерантності і злагоди!
Така ситуація призводить до того, що питання українознавства як науки
є дуже дискутованим не лише в сучасній українській гуманітаристиці, а й суспільстві загалом. І тут слушною видається думка Т. Усатенко, що враховуючи
складний історичний шлях української нації, така наука має право на існування,
і має посісти своє місце в колі суспільних та гуманітарних наук, як інтегруюча,
синтезуюча дисципліна, спрямована на цілісне, гармонійне пізнання самих себе,
що має сприяти пробудженню в нації активної екзистенційної позиції: “Українознавче осмислення українського світу – це не тільки осягнення його в суперечностях та розвитку, не тільки відкриття для себе істинного сенсу українськості, а й творення її” (с. 8). В епоху глобалізації та технократизації, перед українською нацією, як і перед іншими, стоїть складне завдання зберегти власну самобутність, національну ідентичність, а не розчинитись у комусь іншому, що
особливо загострюється в українських реаліях, зумовлених сусідством Росії, з її
агресивною неоімперською політикою. Таким чином, як слушно наголошує дослідниця, на українознавство покладається й завдання зі збереження національної самоідентичності, та вироблення власного, самобутнього українського
виклику глобалізації (с. 9).
В концепції автора, “українознавство – специфічна інтелектуальна практика пізнання, осмислена система знань про фундаментальні основи українського буття, найзагальніші ментальні сутності, смисли, цінності, оцінки у
ставленні до природи суспільства, духовного життя, про досвід у найширшому розумінні. Українознавство несе в собі теоретичну рефлексію, коли предметом пізнання стає не сама культурно-історична реальність, а знання, що її описують.
Одночасно українознавство розглядається як сукупність наук про Україну: українська мова, українська література, історія України, економіка, етнографія тощо;
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навчальний предмет, метою якого є засвоєння інтегрованих знань про Україну; напрям наукових досліджень, скерованих на вивчення України як космо-соціокультурного феномену” (с. 11). Подаючи таке широке визначення, дослідниця виділяє й
такий епістемологічний феномен цього явища, як пізнання явища з середини, що
протистоїть традиційному раціональному пізнанню, що вимагає чіткого відокремлення суб’єкта від об’єкта (с. 12). Власне такий підхід і зумовлює поєднання практики і гнозису, адже, наприклад, жодна “об’єктивна” дисципліна не вивчає такі
явища, як “патріотизм”, “Батьківщина” тощо (с. 17–18). Відтак, такий підхід автора
видається цілком перспективним. Наука не може розвиватись в одній методології,
що претендує на єдину правильну і можливу об’єктивність. Наука – це насамперед
розвиток думки, а остання є глибоко суб’єктивованою. Важливою складовою сучасного українознавства, у візії автора, є актуалізації моральних знань, “основа яких
добро і зло розглядаються в практичних діях, моральних вчинках і поведінці” (с. 25).
З іншого боку, Т. Усатенко слушно вписує українознавство в розвиток сучасної гуманітаристики, в якій на початку XXI ст. на авансцену вийшли нові “-знавства”,
як то суспільствознавство, шевченкознавство, грушевськознавство та подібні (с. 23).
Такий підхід є цілком слушним і виправданим: якщо цілком конституйовано, наприклад, “Франкознавство” чи “Слов’янознавство”, то чому маємо несприйняття
“Українознавства”? І це в умовах, коли “актуальними постають проблеми знання в
умовах глибинних трансформацій освіти, особливо в процесах наповнення змісту
освіти національним українознавчим змістом” (с. 24). Таким чином, дослідниця підсумовує, що “розгляд українознавства крізь призму знання зумовлює підвищений
інтерес до когнітивних, аксіологічних проблем, формуючи концептосферу нової
української реальності, а саме: людина, українці, українство, українськість, ідентичність, мобільність, етнос, українська нація, держава Україна” (с. 27). Перспективною є думка автора, що “в сучасних дослідженнях українознавство
переходить до проблем смислотворення, цілісного розуміння, що оновлюється, до
особистісного знання, враховуючи синергетичні принципи самоорганізації міждисциплінарного цілісного знання, аксіологічні, архетипно-символічні, міфологічні, концептні підходи” (с. 52).
В традиційному підході кожну науку характеризує і власна методологія.
Цьому питанню Т. Усатенко присвячує підрозділ “Самобутність українознавства в
контексті методології”. Автор чітко окреслює, що “серед філософсько-методологічних проблем українознавства, виходячи з сутнісних, антропологічних засад,
виділяються гуманітарні знання, які ґрунтуються на методологічних концепціях історії, логіки, економіки, наукових досліджень, психології, пізнавальної діяльності,
соціології, науковознавсті” (с. 32). Таким чином, цілком слушним є зауваження
дослідниці, що проблема конституціоналізації українознавства лежить у площині
взагалі визнання науковості за гуманітарними науками у порівнянні з природничими та точними. Однак, ця дискусія є суто термінологічною. В українській мові
існує лише слово “наука”, натомість, наприклад в англійській, є “science” – для
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природничих і точних та “arts” – для гуманітарних. Проте за обома визнається
академічний статус. Тому, й сама ця дискусія є пережитком радянського технократичного соціуму, який українська наука має успішно подолати. Таким чином,
українознавство як інтегративна наука й поєднує сукупність методологічних підходів суміжних наук (історії, мовознавства, етнографії тощо). В той же час, “у
пошуках методології пізнання, наповненої людськими смислами” особлива роль
“належить історичному світу” (с. 53), особливо філософії історії (с. 56).
Основний зміст праці викладено у другій частині, що відкривається підрозділом “Українознавство крізь призму епістемології та гносеології”. Варто відмітити, що Т. Усатенко не протиставляє ці два поняття, а поєднує, відводячи кожному
своє місце: “гносеологія концентрується на процедурах опису, звертаючись до висловлювань і правил отримання знання. Епістемологія робить центром своєї уваги
регуляцію, звертається до нормативних пропозицій, використовуючи знання для
продукування правил, що породжують зміну в термінах вираження знань”, відтак
вони відрізняються між собою як теорія знання та теорія пізнання (с. 47). Перспективним є і різкий відхід від “традиційного” розуміння базової категорії науки:
“Перехід з методології на епістемологію – свідчення глибоких антропологічних
зрушень, а також поступи гуманізму в гуманістику – гуманітаристику” (с. 50).
Відтак, наступний підрозділ й розкриває українознавче розуміння “гуманітаристики”. Це питання дослідниця вирішує через призму епістемології: “система
сучасних епістемологічних знань у царині українознавства становить собою не одновимірне, а складне, багаторівневе утворення: як філософський рівень епістемології
українознавчого пізнання, так і нефілософський рівень означеної епістемології”
(с. 52). Однак, враховуючи складний шлях творення української нації і становлення
державності провідне місце в гуманітаристиці відводиться історичній складовій.
Далі Т. Усатенко розкриває “Когнітивні репрезентації українознавчих знань”,
в яких у центр українознавства як науки ставиться розуміння, сенс, символ. Власне
пізнання самого знання й є сутністю когнітивного підходу. Це чітко розмежовує
класичні підходи і посткласичні. З іншого боку, когнітивний підхід окреслює й суспільний вимір українознавства як науки, що досліджує функціонування знання в
різноманітних системах. Відхід від “суб’єкт–об’єктного” підходу актуалізує думку,
ціннісний, суб’єктивний вимір, що в сукупності приводить до утворення концептів,
якими “означають певну окрему від інших сутність, цілісну змістову одиницю свого
роду, образ, гештальт, квант структурованого знання, знання якого вичленовуються
залежно від різних завдань” (с. 64). Концептний підхід, у концепції автора, є елементом європейської ідентичності України, адже концепт має свої витоки в західноєвропейському середньовіччі (с. 66). З українознавчої точки зору, “концепт
відіграє велике значення у визначенні ролі національної культури в житті суспільства та є певною ланкою між світом взагалі й індивідуальним уявленням людини
про цей світ…” (с. 68). Визначальною основою антропологічної парадигми сучасної
науки є концептосфера – “упорядкований та ієрархізований у певний спосіб міні379
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мум концептів, у середині якого перебуває складна мережа взаємовідношень між
концептами” (с. 69). Концептосферу українознавства авторка зображує через фреймову модель, подану у вигляді таблиці, в якій виділяє такі блоки, як: універсальні,
етнокультурні, національно-державницькі, часо-просторові, негативні чинники та
освітньо-педагогічні цінності (с. 70).
Відтак у концептосфері українознавства Т. Усатенко виділяє чотири концепти: кордоцентризм, ідентичність, родинність та батьківство. Якщо “Кордоцентричні інтенції охоплюють співзвучність української і західноєвропейської
світоглядної свідомості – європейська кордоцентрична ідея має своїм джерелом
Святе Письмо” (с. 74), то ідентичність утверджує українство у світовому співтоваристві, дає змогу нації стати інтегральною, рівноправною частиною, зберігши
власну самобутність і збагативши різноманітність людства загалом. Новаторським
концептом є “родинність”, що визначає “людський спосіб життя у єдності й теплоті сердечного зв’язку, в духовно-культурній, етнонаціональній, територіальній,
глобальній згуртованості спільноти; у взаємодії людей як родового соціального
явища; у пошуках свого коріння, свого безсмертя” (с. 91). Більш детально розкривається концепт “родинність” через фреймову модель (с. 92), що включає такі
макроконцепти: соборність, дім, рід, родина та сім’я. Однак, в Україні після радянських соціальних експериментів повністю знівельовані сімейні цінності, побудовані на національних традиціях, підважено саму ідею сім’ї і батьківства.
Відтак концепт батьківства набуває не лише наукового виміру, а й практичного
значення. В науковому плані потребує розробки власне концепт батьківства, позаяк у науці розкрито лише поняття материнства, питання жінки-матері.
Загалом дослідження побудовано навколо осмислення знання і пізнання.
Таким чином, “епістемологія українознавства переходить від реальності предметної, яку відтворили українознавчі науки етнографія, географія тощо, до реальності,
що конструюється у свідомості, в глибинно-смисловому осягненні світу людиною,
до проблем смислоутворення, цілісного розуміння, які оновлюються до особистісного знання на антропо-аксіологічних, когнітивних та ін. засадах” (с. 112).
Книга доповнена списком літератури, який не лише є науковим апаратом до
монографії, а й окреслює базову літературу для досліджень порушених у книзі проблем. Для новаторського дослідження, яким безумовно є монографія Т. Усатенко,
важливим є максимально чітке розуміння вживаних термінів, чому і має сприяти
доданий короткий термінологічний словник.
Підсумовуючи короткий огляд праці Т. Усатенко, можу впевнено констатувати, що монографія є вагомим здобутком української гуманітаристики. Вона
не лише відкриває нові перспективи розвитку власне українознавства, а й інших
дисциплін, дає змогу поглянути на проблемні поля гуманітарних і не тільки наук
з української точки зору. В монографії порушено безліч різноманітних дискусійних питань, дослідження насичено смислами, проблемами, що виводять на нові
горизонти українознавство та українську науку загалом.
Дмитро Гордієнко
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НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ОДЕСИ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.:
В.В. Левченко, Г.С. Левченко, Олександро-Невська церква
Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. –
Одеса, 2015. – 360 с.
Попри значний дослідницький інтерес до історії Новоросійського (Одеського) університету, який спостерігається останнім часом, особливо у зв’язку
зі святкуванням цього року 150-річного ювілею цього вищого навчального закладу, існує ще чимало “білих плям” в його діяльності, які потребують більш детального дослідження та висвітлення. З-поміж них – історія університетської
церкви св. Олександра Невського, що тривалий час була невід’ємною складовою
університетського життя тогочасної Одеси. Звісно, в нарисах та окремих статтях
з історії Новоросійського (Одеського) університету вона так чи інакше згадувалась, проте комплексного дослідження її історії, написаної на основі архівних
та опублікованих джерел, досі написано не було. Завдяки виходу в світ монографії Г. Левченко та В. Левченка “Олександро-Невська церква Новоросійського
університету: історія, персоналії, документи” (Одеса, 2015) ця сторінка історії
провідного вищого навчального закладу на півдні України отримала належне висвітлення в науковій літературі.
Зазвичай, від подібних праць очікується висвітлення докладної історії церкви
(установи, організації тощо) від моменту початку діяльності до моменту закриття
та окреслення біографій відомих осіб, життя та діяльність яких були пов’язані з нею.
І в рецензованій книжці авторам майже вдалося розглянути всі ці моменти.
Так, у першому розділі книжки на тлі загального нарису значення церков
при навчальних закладах в їхньому житті, викладається історія церкви св. Олександра Невського від часу її закладення наприкінці 1817 р. та освячення 7 січня
1818 р. ще в складі Рішельєвського ліцею, до закриття 1 травня 1920 р. вже у
складі Новоросійського (Одеського) університету. Утім, автори не обмежуються
цим часом, а наводять невеличкий нарис історії відродження та закриття університетської церкви св. Олександра Невського у 1942–1943 рр., коли вона була відкрита та діяла за згоди румунської окупаційної влади. Не зайвим буде
підкреслити, що висвітлення розглядуваних у розділі питань здійснюється на
основі широкої джерельної бази, в тому числі й архівних матеріалів, ретельно
опрацьованих авторами. Такий підхід надав їм можливість доволі докладно висвітлити у другому розділі книжки біографічні нариси причту церкви св. Олександра Невського, починаючи від семи її настоятелів у 1818–1920 рр. та
закінчуючи дияконами, старостами та регентами храму.
Тож, вже лише цими двома розділами книжка одеських дослідників заповнила одну з прогалин у мереживі наукових студій, завдяки яким стає можливим чіткіше та цілісніше уявлення про історію Одеси та біографії відомих та
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маловідомих широкому загалу одеситів ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Проте
значення книжки для розвитку української гуманітаристики не вичерпується тільки
цим краєзнавчо-біографічним аспектом дослідження одеських істориків, тому що
в монографії присутні ще два розділи, які мають вагоме значення для розвитку українського джерелознавства.
Це пояснюється тим, що до своєї книги дослідники вперше широко залучили відомості всіх 42-х збережених (з 45-ти) метричних книг Олександро-Невської церкви Імператорського Новоросійського університету (1865–1920), що
зберігаються в Державному архіві Одеської області (ф. 37, “Херсонська духовна
консисторія”). Завдяки цьому автори змогли отримати додаткові відомості щодо
біографій викладачів Одеського університету, уточнивши низку спірних моментів в їхньому житті або виявивши досі невідомі факти. Така праця робить книгу
Г. Левченко та В. Левченка незамінною для дослідників, чиє поле наукового інтересу або лежить у сфері досліджень у галузі біографістики та генеалогії одеських
родин, або чиї студії так чи інакше мають відношення до життя Одеси у ХІХ – на
початку ХХ ст. Безперечно, цьому позитивному моменту сприяє наявність у
книжці іменного покажчика і, що важливо, власне публікації метричних книг церкви св. Олександра Невського, текст яких складає майже половину книжки. Завдяки цьому кожен дослідник матиме можливість ознайомитись з їх текстами та
виявити саме ті моменти, які його цікавлять.
Зважаючи на те, що одним з важливих завдань сучасної української археографії є введення до наукового обігу якнайширшого кола джерел шляхом їх
наукової публікації, то в цьому контексті книжка одеських дослідників виходить
далеко за межі простих історико-краєзнавчих студій. Адже сучасна археографія
передбачає не тільки правильне відтворення тексту, але й ретельний аналіз вміщеної у ньому інформації та пошук шляхів її максимально повного залучення
до історичних досліджень. Саме тому автори книжки окремий розділ присвятили
висвітленню питання джерельного потенціалу метричних книг на тлі розлогого
нарису про структуру і побутування цього виду документів, стан розробки цього
питання в українській та російській історіографіях та огляду евристичних можливостей метричних книг при навчальних закладах Одеси ХІХ – початку ХХ ст.
У цьому контексті окремий розділ книжки, безпосередньо присвячений аналізу
метричних книг Олександро-Невської церкви, є своєрідним практичним втіленням
висловлених авторами теоретичних міркувань щодо їх джерельного потенціалу.
Звичайно, кожний читач буде мати свою думку та може зробити свої позитивні й негативні висновки до пропонованої книжки одеськими істориками,
помітити ті чи інші плюси або мінуси, що цілком природно, адже оцінки історичних подій і фактів, використання в якості основи різноманітних теоретикометодологічних методів, підходів, принципів, інструментарію наукового
дослідження, як правило, амбівалентні. З точки зору рецензента до зауважень
можна додати те, що незважаючи на присутність у кожного дослідника фактору
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особистого сприйняття історичних подій та апріорі, що будь-яке, історичне дослідження є суб’єктивною реконструкцією минулого, у деяких фрагментах автори дещо ідеалізують діяльність православної церкви на теренах України у
зазначений період. Незалежно від суб’єктивного чи об’єктивного сприйняття
цієї, безсумнівно, корисної у науково-пізнавальному і практичному вимірах
книжки, яка побудована на принципах науковості та розкриває культурні й суспільно значимі проблеми, вона несе помітний поступ у розвиток науки.
Відтак, монографія Г. Левченко та В. Левченка не просто на широкій джерельній базі висвітлює малознані моменти з історії Новоросійського (Одеського)
університету, пов’язані з функціонуванням його домової церкви в ХІХ – на початку ХХ ст., що має безперечно вагоме значення для розвитку українського історичного краєзнавства, але й розкриває низку питань джерелознавчого
характеру, пов’язаними з теоретично-методологічними та практичними аспектами залучення метричних книг до історичних студій, чим має вагоме значення
для розвитку української археографії. З огляду на це, книжку одеських дослідників без перебільшення можна назвати вагомим внеском у розвиток української
гуманітаристики та цінним подарунком до 150-річного ювілею своєї alma mater.

Вячеслав Корнієнко

СКОРОЧЕННЯ
АК – Археографічна комісія
АН УРСР – Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки
ДАК – Державний архів міста Києва
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ІР НБУВ – Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДУ – Київський державний університет [ім. Т.Г. Шевченка]
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НБУВ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
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ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литератури
УАЩ – Український археографічний щорічник.
УІЖ – Український історичний журнал
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ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
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ideologist and founders of the M. Hrushevskyi Institute of Ukrainian arheography and Source studies of the National Academy of Sciences Pavlo Sokhan
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Palatinates. It corroborates the Jesuits from the districts of Grodno, Lida,
Novohrudok and Minsk have been named both Lithuani and Rutheni. Nevertheless the persons who were born in the districts of Vilno, Kovno, Braslav,
Ashmyany as well in the west part of districts of Minsk and Novohrudok have
been considered as Lithuani. Controversial issues are specified for further academic discussion.
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Macedonians and Bulgarians.

I. Starovoitenko (Kyiv). Materials About the Kuban on the Pages
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a Source Potential ............................................................................................48
Materials on the history of the Kuban had been published in the newspaper
“Rada” for 1906–1908 years are analyzed in the article. The bibliography of
the newspaper articles on mentioned issues is added to the article.

I. Yarmoshyk (Zhytomyr). The Vilshany (1617) And the
Rostavytcia (1619) Agreements as Stages
of Military-Political Incipience of Ukrainian Cossacks .................................76
The article examines the legal status of Ukrainian Cossacks in the Vilshany
(1617) and the Rostavytcia (1618) Agreements. Stated that the Agreements Are
Notable milestones in the political evolution of the Cossacks, when it first acted
as an independent subject of negotiations in contemporary legal traditions and
able to defend their claims.

The Constituent Documents of the Ukrainian Scientific
Institute in Warsaw, published by D. Gordiyenko .........................................108
A prescript on establishment and statute of the Ukrainian Scientific Institute
in Warsaw are published in the paper. A short introductory article is submitted
for publication. It briefly describes the history of the Institute and its place in
the history of Ukraine.
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Historiography and History of the Slavic Studies
I. Borshchak (Paris). The Slavic Studies in France (1840–1950) ................119
The article is a publishing of the little-known in scientific circles article of
the Ukrainian diaspora historian, essayist and literary critic. It was first published in the magazine “Ukraine: Ukrainian Studies and French Culture”, n. 5
(Paris, 1951). The article outlines the development of the Slavic studies in
France from the origin to the mid of the 20th century. It are listed the main issue
of this topic and are presented names of the leading French researchers.

Z. Borysiuk (Kyiv). Ukraine on the Pages of the “Slavic world”,
the First French Magazine on the Slavic Studies ..........................................134
The article reviews the materials of the first French Slavonic magazine “Le
Monde slave” (1917–1938, with a break in 1918–1924), which are referred to
the place of Ukraine and Ukrainian question on the international scene in the
interwar period. In the article is found that the greatest contribution to the highlighting the history and current issues of political life of the Ukrainian people
is belonging researcher of the Franco-Ukrainian relations Il’ko Borshchak.

V. Potulnytski (Kiyv). The Problem of the Common Past of the Slavic
Peoples in the Framework of the Discussions Between the Leading
European Scholars in the First Half of the 1930s .........................................161
The first half of the 1930s should be regarded as a turning point in the discussions between the leading historians of Eastern Europe toward the question
of the possibility of the common history of the Slavic peoples. The author is
making the synthesis of the four major points of view on this question on the
basis of the own comparative analysis. That is the ideas of Czechoslovak
scholar Jaroslaw Bidlo, German Professor Otto Hoetsch, from the one side,
and Polish historian Marceli Handelsman, Ukrainian scholar Myron Korduba,
from the another side. For Jaroslaw Bidlo and Otto Hoetsch, taking into account
the ideas of Bidlo about differentiation of Europe into the two cultural worlds
(orthodox and non-orthodox), and the conception of Hoetsch about the dominant influences of the culture of the so-called “northern lands” on the Slavic
peoples, the idea of the common past for all the Slavic peoples was unacceptable. In contradiction to this point of view, for Marceli Handelsman the idea of
the common history of the Slavic peoples is acceptable, taking into account his
suggestion about the periodization of the history of Slavs on four main stages,
which simultaneously were the stages of the development of Eastern Europe.
The first stage of four stages, defined by Handelsman, lasted until the end of
the eleventh century. It witnessed the foundation of the majority of the Slavic
peoples and their states. The time span of the second stage was from the
eleventh until the beginning of the eighteenth century. That was the period of
the flourishing and fall of the majority of the Slavic peoples. The third stage
lasted from the eighteenth century until the First World War. During this time
existed the Russian, Austrian and Prussian monarchies, which united under
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their dominance the majority of the Slavic peoples. The last, fourth stage, developed from 1914 until the beginning of the 1930s. It was marked by the struggle of the numerous Slavic peoples for their independence. Myron Korduba
stressed the possibility of the existence of the common roots of the eastern
Slavic peoples in the ancient Kyivan period, but indicated that later, during so
called Lithuanian period, Ukraine was strongly incorporated to the sphere of
western European influences. The main visions of all historians on the problem
of common or separate Slavic history is reconstructed through the analysis of
their research works, where the distinction in the historiosophical visions of
the problem are also described.

N. Solons’ka (Kyiv). Book Exhibitions as the Direction of Scientific
and Bibliographic Activities of the Ukrainian Slavic Committee
and the V. Vernads’ky National Library of Ukraine (2005–2014) ...............167
The article highlights a ten years period of common scientific and bibliographic activities of the Ukrainian Slavic Committee and the V. Vernads’ky
National Library of Ukraine. We give a complete list of activities, especially
conferences and book exhibitions.

O. Skorokhod (Kirovohrad). The History of the Ukrainian-Serbian
Relations on the Pages of the “Ukrainian Historical Journal”
in the Soviet Period .......................................................................................182
The historical articles on the theme of history of Ukrainian-Serbian relations, published in the “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal” in 50’s – 80’s of the
20th century, are analyzed in the paper. It was found that during this period the
most popular themes for researchers were the interaction between the two nations in times of “Great October Socialist Revolution” and the Civil War, the
World War II and during the 19th – the early 20th century. Since 1970’s the topic
of the recent history of contacts between both nations gained popularity.

D. Burim (Kyiv). Dmytro Doroshenko as a Historian
of the Slavic Peoples and Eastern Europe .....................................................192
The article analyzes the D. Doroshenko’s contribution to Slavic studies’,
most of which being created during the exile period in the scholar’s life. At this
time he had actively collaborated in the Ukrainian and foreign editions, placing
scientific and popular articles on the history of the Slavic and East European
countries there the exile the historian wrote the monograph “Slavic world in
its past and present”, where the history, culture and ethnography of the Slavic
peoples were completely described. The newest ideology other than the traditional ideology of the Ukrainian Slavophilism of the 19th century had been used
in its writing. The historian offers a new understanding of the issue, which had
been based the national and state interests and needs of the each of the Slavic
peoples, perceiving an idea of the Slavic reciprocity and community based on
equality and fraternity from Slavophiles.
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T. Sydorchuk (Kyiv). The Prominent Slavist Orest Zilinski
and Harvard Ukrainian Research Institute: Scholarly
and Publishing Plans and Cooperation .........................................................204
The article highlights the cooperation between Slavist, Ukrainists, linguist,
literary critic, folklorist and social activist Orestes Zilinski with Harvard
Ukrainian Research Institute. The result of this cooperation was a preparation
for publication of a number of researches – from bibliographic reviews, historiographical works to monographs.

O. Kovtunenko (Zhytomyr). Polish Historical Issues in
the Works of M.I. Kareiev (1850–1931) .......................................................216
Considered figure of М. Kareiev in the russian historiography. Exposed
foundation content works on Polish historian problems 16–18th centuries. Describe the influence of Polish historical thought on Nikolai Ivanovich Kareiev.
Considered history of the Polish-Lithuanian Commonwealth, including the period of decline and causes division in the eighteenth century. Retrospective
analysis period to conclude the Union of Lublin. Divided reasons for the fall
of the Polish-Lithuanian Commonwealth over the political and social principles. Examples foreign studies mentioned in the writings of М. Kareiev.

T. Lyalina (Kirovohrad). The Activities of V. Karazin
on the Published Materials in “Russian Starina” ..........................................226
The article researches a number of historical materials were published in
pre-revolutionary Russian historical magazine “Russkaya Starina”, relating to
the outstanding Ukrainian and Russian state and public figure, scientist, founder
of Kharkiv University Karazin Vasyl Nazarovych. Karazin’s biographical study,
handwritten notes, articles, correspondence are considered in this exploration.

History and Culture of Slavs
V. Piskun (Kyiv). A Participation of the UNR Government
in Exile in the Promethean Movement: Political,
Territorial and Individual Dimensions ..........................................................232
The article is devoted to highlighting the history of participation of members
of the UNR government in exile in Prometeism – political, cultural and intellectual movement that unfolded in Europe in the 20’s – 30-ies of the 20th c. Its main
purpose was to disseminate information about the Ukrainian battle with the Russian invaders and propagation the concept of UNR in the world political thought.

R. Kowalczyk (Lodz). Polish Engineers and Technicians
In Economical Life of Ukraine at the End of the 19th Century
and the Beginning of the 20th Century ..........................................................248
This article says about engagement of the most outstanding Polish engineers
and technicians in southern Ukraine in heavy industry centre. It shows process
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of building its own heavy industry centre by Russia that was built in Ukraine
occupied by the Russian Empire. It also shows that Polish engineers, since the
very beginning, were participants in making heavy industry in southern Ukraine
areas like Donbas, Krivy Rih, Azov Sea’s coast, Nyz Dniprovski and, since
1899, Kertch. The author answers a question: why that was the place where
were so many Polish engineers and technicians?

A. Pavlova (Міnsk). Zoomorphic Images and Symbols
of the Belorussian Weeding Ritual Poetry ....................................................261
The article on the theoretical material and a lot of songs examples considered semantics and symbols zoomorphic images and symbols of wedding poetry and rituals of Belarusians: rabbit, horse, marten and bear, as the most
popular folk song texts images of some parts of the country; considered singing
animals and comparative examples of character images at different stages of
the Belarusian matrimonial celebration.

V. Korniienko (Kyiv). Investigation of Sava Shevchenko
about the Etymology of the Hydronym “Ingul” ...........................................285
The paper is published a manuscript article by Kirovohrad local historian
Sava Shevchenko “Ingul – Old Slavonic Ѫглъ (Notes on historical geography)”, which proves a Slavic origin of the hydronym. There is published an
accompanying letter of the article by S. Shevchenko to M. Hrushevsky from
September 8, 1929.

P. Yanyts’ka (Kyiv). The Belarusian Icon Painting of the 17–18th Centuries
as Information Source on the Material and Everyday Environment
of the Grand Duchy of Lithuania Population ................................................291
The article is devoted to one of the most expressive features of the Belarusian iconography of the 17–18th centuries, which manifested itself in a bright
and distinctive reflection of the surrounding world.

V. Korniienko (Kyiv). Dmytro Abramovich and His Unpublished
Work on the History of the Ukrainian Literature of the Beginning
of the 18th century ..........................................................................................303
The paper is a publication of the manuscript article by Dmytro Abramovich
“Another treatment of the legend about Alexei man of God”, which are considered sources of poetic narrative about Saint in the work Metropolitan Ivan
Maksymovich “Alphabet saints drawn rhyme” (Chernihiv, 1705). Also a biographical note about Dmytro Abramovich is published. It has been drafted by
C. Kharlampovich for a Biographical Dictionary of Ukrainian figures.
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I. Kondratyev (Chernihiv). Service Szlachta of Ostyer
and Lyubech Starostwo of Kyiv Voivoderships –
Slavic and Turkic Components of Formation ...............................................317
This paper presents the main ethnic components of the service szlachta formation in the marginal castles of Kyiv voivodership – evidence from Ostyer
and Lyubech starostwo. In general, representatives of Ukrainian ethnos containing a substantial addition of Byelorusian ethnic group constituted more than
two thirds of the total number of the gens with a significant part of Polish
szlashta and descendants from the Moscow state. Turkic gens were one of the
community compilation sources.

I. Skvortsova (Minsk). Typology of the Slutsk Belts ....................................326
The article is prepared as a result of the research conducted by the author.
The research is devoted to sashes of kuntush (overcoat for men) that were woven
in Slutsk factory in the second half of the 18th – the first third of the 19th century,
and now are kept in the state museums’ collections and private collections in Belarus, Ukraine, Lithuania, Poland and Russia. The article shows the author’s typology (classification) of the main decorative and ornamental motifs for tips, the
central part and edges of Slutsk sashes that were used in the manufacture at the
production of fabrics. This typology has passed practical testing – it has been
used several times by the author in scientific attribution and expertise sashes of
kuntush and their fragments which were created at a textile factory in the PolishLithuanian Commonwealth in the 18th – the early 19th centuries. The author
wanted to identify which of these fabrics were made on Slutsk manufactory. The
article also highlights the main historical stages of production Slutsk sashes and
provides biographical information about the heads of manufactory – Jan and Leon
Madzharski, who created the original art style of Slutsk manufactory products.

О. Ivanenko (Kyiv). Connections of Universities of the Dnieper
Ukraine with the Bulgarian Research Centers
(on the Second Half of the 19th – 20th Centuries) ..........................................346
On the basis of materials of Central state historical archive of Ukraine
(Kyiv), V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv city archive, Odesa
region state archive and published documents this article deals with the relations between Kharkiv, Kyiv, Novorosiia universities and leading Bulgarian
cultural, educational and scientific centers from the second half of the nineteenth to the early twentieth century. Special attention is paid to scientists missions to Bulgaria, particularly to scientific correspondence and book exchange,
participation in international scientific forums.

О. Peschanyj (Kyiv). Ivan Franko and Switzerland ......................................354
The article is devoted to highlighting questions the perception of Switzerland Ukrainian the writer and scholar Ivan Franko.
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