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ПЕРЕДМОВА 

 

«Українська культура» є складовим модулем навчальної дисципліни 
«Історія та культура України» для студентів усіх спеціальностей. При 

підготовці практикуму, упорядники керувалися завданням познайомити 

студентів з проявами духу тої чи іншої культурної доби – текстами, які є 

знаковими та містять ідеї, що турбували чи захоплювали думки культурних 
діячів. Також в практикумі передбачені відеозавдання на основі перегляду 

документальних та наукових відеопраць.  

Теми модулю «Українська культура» розташовані у відповідності з 
культурно-історичними періодами, від давніх часів до сьогодення. Окремо 

виділена остання тема практикуму, яка присвячена культурі Слобідського 

краю. В ній підібрані тексти, які спонукають до роздумів про національну 

ідентичність, поняття прикордоння, культурного діалогу та культурної 
толерантності, адже саме Слобожанщина є яскравим прикладом перетину та 

співіснування різних культур, релігій, мов.  

Модуль «Українська культура» складається з наступних тем: 
1. Предмет навчального модулю «Українська культура». 

2. Стародавня культура на теренах України. 

3. Культура вітчизняного Середньовіччя. 

4. Український Ренесанс (ХIV–ХVI ст.). 
5. Українська культура Нового часу (ХVІІ–ХVІІІ ст.). 

6. Культура України ХІХ ст.  

7. Українська культура ХХ ст. та сучасна культура України. 
8. Культура Слобідської України. 

Практичні завдання, подані в першій частині цього видання, призначені 

для позааудиторної підготовки студентів до семінарських занять. У цій частині 

підібрані фрагменти текстів, великі за розміром, що вимагають часу на читання 
та аналітичні роздуми, а також відеозавдання. Друга частина цього практикуму 

складається з невеликих за обсягом фрагментів текстів для роботи в аудиторії 

під час семінарських, зручних для закріплення і поглиблення знань студентів з 
відповідних тем. Окрім того, друга частина цього видання містить велику за 

кількістю базу тестів у вигляді закритих питань з варіантами відповідей на 

вибір. Цю добірку тестів можуть використовувати студенти для самостійної 

перевірки своїх знань, а викладачі – для підготовки завдань до поточного 
контролю на семінарських заняттях.  

Практикум «Українська культура» націлений на закріплення знань, 

отриманих студентами на лекціях, розширення світогляду, формування 

художнього та літературного смаку, отримання навичок самостійної роботи, 
розвиток аналітичного мислення та вміння аналізувати культурні події. 

Виховання творчої, критично мислячої та патріотично налаштованої молоді – 

головна мета як цього практикуму, так і курсу «Українська культура».  
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ  

«УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА» 

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

Ісаєвич Я. Д. Мовний код культури 

 

Як пов’язані мова та культура? Яке значення має мова для 

національної культури? Які етапи становлення пройшла українська мова? 

Яку роль в становленні української літературної мови відіграло 19 сторіччя, 

з якими іменами це пов’язано? Чому після 27 років незалежності України не 

вщухають дебати стосовно статусу та ролі в суспільстві української 

мови? Чому в останні роки дискусія про мову стала ідеологічним 

дискурсом? 
Зрозуміння культури неможливе без вивчення її мовного коду, ролі мови 

як форми самовираження культури і засобу її формування. Саме мова, будучи 

одним з основних елементів тяглості культурного життя, окреслює етнічну 

приналежність носіїв культури і, тим самим, стає важливим чинником 
етнонаціонального розвитку. Оскільки в мові відображаються процеси 

формування культури, її соціальні різновиди і міжнародні зв’язки, мовний 

матеріал є незамінним джерелом для вивчення культурного розвитку, особливо 

для ранніх його стадій, пов’язаних з формуванням народу та його мови. 
Значення мови в дослідженні історії культури пояснюється і наявністю 

глибинних подібностей в структурі та засадах функціонування культури й 

мови. Культура функціонує як знакова система; сукупність символів і значень, 
що допомагають людям орієнтуватися в світі, передають досвід від одного 

покоління до іншого. Але й сама мова теж є знаковою системою, і теж виконує 

функції кодування інформації з метою її нагромадження, поширення в просторі 

й передачі наступним поколінням. З певної точки зору культура ширше 
поняття, ніж мова, тому розвиток культури включає як складову частину 

розвиток мови. В іншому розумінні мовна система є загальнішою категорією, 

оскільки осмислення будь-яких явищ і процесів, в тому числі процесів культури 
та її історії, неможливе поза мовою і мисленням, яке нерозривно пов’язане з 

мовою й існує, в основному, у мовній формі. 

У сучасному суспільстві національні мови формуються переважно на 

основі народнорозмовних, тому писемна мова є різновидом тієї самої мовної 
системи, інший різновид якої представлений усним мовленням. Натомість у 

середньовіччі, як правило, було інакше. Усне мовлення було загальнонародним 

засобом спілкування, а писемна мова – привілеєм певної частини суспільства, 
передовсім еліт, пов’язаних з політичною владою, регламентацією життя, 

поширенням панівних ідеологічних систем. Упродовж тривалого часу знання 

письма було обмежене колом тих, хто були тою чи іншою мірою причетні до 

влади, більше того, тих, хто опановував писемність, тим самим оволодівав 
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важливим механізмом керівництва рештою суспільства. Не була у цьому 
винятком і Україна. Повага до тих, хто вмів читати й писати, зумовлювалася 

тим, що найстарша мова писемності була мовою сакральною, засобом 

богослужіння і молитви. 

Як відомо, в Київській Русі від часу запровадження християнства 
розвинулася писемність у церковнослов’янській мові, на яку перекладали 

Євангеліє та інші літургічні та богословські книги Кирило і Мефодій, а пізніше 

їхні учні та продовжувачі. Як сакральна ця мова вживалася православними 

українцями, а згодом і греко-католиками впродовж всього розглядуваного 
періоду. Вживання в церкві підвищувало престижність найстаршої писемної 

мови. На її основі створено і ту мову, якою писалися літописи, житія святих, 

публіцистичні пам’ятки. Природно, що до літописів, юридичних актів, 
приватних листів проникало так багато рис живої мови, особливостей 

східнослов’янських діалектів, зокрема протоукраїнських, а пізніше українських, 

що ряд дослідників вважають мову оригінальних пам’яток Київської Русі 

окремою мовою, для якої і приймають назву «давньоруська мова». Інші 
дослідники переконані, що обережніше було б говорити не про давньоруську 

писемну мову, а про давньоруський (східнослов’янський) варіант 

церковнослов’янської. Справді, сучасники не вважали мову літургічних книг і 
мову літописів та юридичних пам’яток різними мовами, для них вона, цілком 

певно, була єдиною. Ця мова служила знаряддям культурного спілкування 

східнослов’янських і південнослов’янських народів і водночас сприймалася в 

різних країнах як найвищий стиль рідної літературної мови. Характерно, що 
твори великоморавського та південнослов’янського походження, як правило, не 

вирізнялися східнослов’янськими читачами як твори іншомовні, а твори 

письменників Київської Русі читалися болгарами, македонцями, сербами 
нарівні з пам’ятками власної літератури. 

Уже в XIII–XIV ст. народнорозмовна мова була не єдиною мовою, а 

групою близькоспоріднених українських діалектів. Ці діалекти розвинулися на 

базі існуючих раніше діалектів протоукраїнських племен внаслідок 
перегрупування і дальшого розвитку.  

Дослідники аргументовано доводять наявність уже у XIII–XIV ст. мовних 

рис, які можна пов’язувати з говірками галицькими, волинськими, 
подільськими, поліськими чи карпатськими. Зокрема порівняно рано засвідчено 

риси, що пізніше стали визначатися як лемківські та бойківські. Ймовірно, 

діалектні риси були яскравіше виражені в сільських поселеннях, натомість у 

міських центрах, особливо у великих містах, і тих, що лежали на торговельних 
шляхах, формувалися міждіалектні форми спілкування. Найбільш діалектно 

розчленованими є території, заселеність яких була безперервною. На 

новозаселюваних землях витворювалися міждіалектні риси, які в деяких 

випадках мали зворотний вплив на мову давніх поселень. Міждіалектній 
інтеграції сприяло також поширення фольклорних пам’яток. Хоч найдавніші 

записи українського фольклору походять з XVI ст., маємо згадки про існування 

фольклорних пам’яток та їхнє міжрегіональне поширення набагато раніше. 
<…> 
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На українських землях, крім українсько-білоруської («руської») писемної 
мови, були поширені мови церковнослов’янська, латинська, польська, а в 

певних регіонах також німецька, гебрайська та ін. Статус кожної з них був 

різним, і це відбивалось на їхньому функціонуванні в системі жанрів, яка 

закріпилася в рукописній книжності і була успадкована друкованою книгою. 
Проте за всіх відмінностей щодо кожної з мов вживання церковнослов’янської, 

латинської, польської і навіть «простої» мов у писемності було виявом 

загальної закономірності розвитку мов у донаціональний період: тенденції до 
використання у літературі, культі та офіційних текстах не наближеної до 

народнорозмовної, а окремої, писемної мови, якою міг бути архаїчний варіант 

рідної мови (церковнослов’янська у православних слов’ян, грабар у вірменів) 

або й зовсім інша мова (арабська у тюркських та іранських народів, іранська – у 
деяких тюркомовних країнах, латинська – в середньовічній Європі, гебрайська 

– у євреїв тощо). Це явище соціального порядку, воно пояснюється 

усвідомленим, а інколи й неусвідомленим прагненням панівних еліт і 
пов’язаних з ними прошарків підкреслити свою відмінність, культурну вищість 

(принаймні у їхньому розумінні) над «простолюддям». 

Церковнослов’янська мова вживалася (переважно у літургічних книгах, 

церковно-богословських текстах і в літературній творчості «високого стилю») 
не лише в Україні, а й всіма православними слов’янськими народами, а почасти 

і за межами православного світу (хорвати-глаголаші) і Слов’янщини (румуни). 

Попри наявність пам’яток з певними місцевими мовними рисами і таких, які 

поширювалися лише в окремих регіонах чи країнах, написані цією мовою твори 
повинні розглядатися в системі національних варіантів спільної 

церковнослов’янської літературної спадщини. Вживання однієї мови у ряді 

країн полегшувалося тим, що графічно ідентичні тексти мали різну вимову: в 
Росії «ять» вимовлялося як «е» , в Україні – як «і», «г» в Росії звучало як 

експлозивний звук, в Україні й Білорусі – як фрикативний. Була різниця і в 

системі наголосів церковнослов’янської мови, але це не заважало 

функціонуванню її як засобу міжслов’янського спілкування і культурного 
взаємообміну впродовж значного періоду. 

Те, що «високо» у всіх православних слов’янських народів була саме 

церковнослов’янська мова, пояснюється їхнім прагненням спертися на давні 
традиції вітчизняної культури. Сучасні дослідники зазначають, що в період 

«другого церковнослов’янського впливу» південнослов’янські орфографічні 

норми, почасти і південнослов’янська лексика, приймалися східними 

слов’янами саме через свою архаїчність. Потяг до архаїки можна пояснити тим, 
що в умовах зростання етнічної свідомості виникла потреба шукати «свою 

античність», корені власної самобутності. Вірність традиції, збереження її 

споконвічних надбань розглядалися як найкращий спосіб не піддатися 
денаціоналізаційному натискові іноземних культурних впливів. Тими ж 

ідеологічними мотивами пояснюється пуризм українсько-білоруських 

кодифікаторів норм церковнослов’янської мови, авторів граматик у другій 

половині XVI – на початку XVII ст. Вони намагалися очистити книжну мову від 
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живомовних рис, оскільки останні позбавляли тексти наочної старовинності, 
що засвідчувала споконвічність мови і культури. Церковнослов’янська мова 

мала особливий престиж як мова сакральна, що своїми засобами і 

можливостями виразу, за твердженням тодішніх українських книжників, не 

поступалася латинській і навіть грецькій.  
<…> 

Наслідком єдності походження всіх східнослов’янських мов від 

давньоруської («руської», «русьской» – від «Русь») мови та їхньої близькості 

став той факт, що «руськими» тривалий час продовжували називати кожну зі 
східнослов’янських мов. А оскільки і церковнослов’янська, особливо у її 

східнослов’янському варіанті, сприймалася як літературна мова кожного зі 

східнослов’янських народів, то і її часто називали «руською». У заголовку 
перекладів Євангелія учительного, покладених в основу видання Івана 

Федорова 1569 р., вказано, що пам’ятка перекладена «от греческа языка на 

рускыя книгы», хоч насправді мова цього перекладу – церковнослов’янська, 

насичена болгаризмами. На титульному аркуші Острозьку біблію названо 
«Библіа по языку словенску», але в розмовній мові її дуже часто називали 

«руською». Усвідомлення різниці між мовними системами призводило і до 

протиставних формулювань: мова «словенська» і мова «руська», «руська» і 
«проста руська», «руська литовська» і «руська московська». Нестійкість 

термінології відбиває діалектику загального і одиничного: коли хотіли 

підкреслити спільність походження, спорідненість різних мов, а також різних 

стадій її розвитку, всіх їх називали «руськими», а для розмежування від давньої 
«руської» (мови Київської Русі) та церковнослов’янської («словенської», 

«словеноруської»), російської мов з’являлося також визначення «мова наша 

проста». Спільність мов в дусі концепцій диглосії підкреслювалася найчастіше 
в теоретичних заявах, що мали ідеологічне забарвлення, визнання відмінності 

церковнослов’янської та окремих слов’янських мов найчастіше диктувалося 

практичними міркуваннями. 

Як зазначалося, перші рукописи з виразними рисами української книжної 
мови середньої доби («руської», «простої») відомі з середини XIV ст., 

поширенішою вона стає з другої половини XVI ст. «Руська" ("західноруська" за 

термінологією, яка нині вже сприймається як застаріла) актова мова і «проста 
руська», книжна – це різновиди спільної білорусько-української писемної мови. 

Деномінант «руський» в українській мові цілком ясний, означаючи для раннього 

періоду східних слов’ян, а для середнього – українців та білорусів. Проте він стає 

джерелом непорозумінь, коли російською мовою його передають «русский», що 
сприймається як синонім «російського». Умовно можна називати писемну 

українсько-білоруську мову «староукраїнською» або «старобілоруською», не 

забуваючи, однак, про близькість всіх варіантів цієї мови. 

Слово «проста», яке вживали самі автори, котрі цією мовою писали, 
інколи тлумачиться дослідниками в тому сенсі, що ця мова дуже близька до 

народнорозмовної. Насправді це не зовсім так. Ті, хто писав «простою» мовою, 

наближали її до розмовної настільки, щоб зробити зрозумілішою, і водночас 
прагнули зберегти різницю, яка засвідчила б, що це все ж не просторіччя, а 
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своєрідний «середній стиль» писемної мови. По суті, вони свідомо робили цю 
мову штучною, насичуючи її «нерозмовними» словами і формами. Частішими, 

ніж слов’янізми, серед них були полонізми, бо «проста» мова протиставлялась і 

церковнослов’янській, і польській, але щодо останньої достатнім засобом 

диференціації вважалася кирилична графіка. Інколи полонізмів було так багато, 
що мова ставала майже польською, лише з іншою фонетичною системою і 

записана іншою графікою. У зв’язку зі значною відмінністю цієї мови від 

просторіччя, деномінант «проста» доцільно вживати в лапках. Очевидна 
штучність даної мови справляла на деяких дослідників враження не тільки 

«потворності», але й «хаотичності», «безсистемності». За словами А. 

Кримського, це «неорганічне язичіє, суміш». В. Вітковський переконливо 

показав, що це була не довільна мішанина, де кожний автор міг писати на 
власний розсуд, а досить унормована мовна система. Отже, від розмовної мови 

«просту» відрізняла також більша нормованість останньої. Погоджуючись в 

цьому з дослідником, аж ніяк не можемо визнати слушними його міркування 
про те, що полонізми писемної мови в більшості випадків засвідчують їхнє 

функціонування в українській народнорозмовній мові. 

«Проста» мова була досить зрозумілою, і українські й білоруські освічені 

кола не відчували потреби піти за прикладом чеської та польської літератур, де 
писемна мова стала свідомо будуватися на базі народнорозмовної як її 

кодифікований наддіалектний варіант. В Україні було прийнято іншу модель 

співвідношення літературних мов: вживання мовних систем більше (в 

сакральних текстах і «найвищих» літературних жанрах) або менше (в менш 
престижних текстах) віддалених від просторіччя. Отже, було три «стилі» чи, 

швидше, рівні престижності: найвищий репрезентувала церковнослов’янська 

мова, середній – «проста» мова, найнижчий – народнорозмовна або наближена 
до неї. Мова, що усвідомлювалася як просте писемне фіксування усного 

мовлення (хоч не могла не відрізнятися від нього тими чи іншими деталями), 

використовувалася на письмі в практичних цілях, наприклад, для якомога 

точнішого запису слів свідків у латиномовних судових актах.  
Пізніше вживання її в театральних інтермедіях спершу було розраховане 

на гумористичний ефект; записи народних пісень, відомі вже з XVI ст., стали 

по-справжньому популярними з другої половини XVII ст. Характерно, що ранні 
фіксації справді простої, без лапок, мови частіше здійснювалися латинським 

письмом. Напрошується думка, що традиційна кирилиця викликала асоціації, 

які виключали повну десакралізацію письма і підхід до нього лише як до суто 

практичного засобу. 
Вживання в Україні та Білорусі латинської мови означало, що якимось 

аспектом свого культурного і політичного життя ці країни входили в той реґіон 

(Західна і Центральна Европа), де латина впродовж середньовіччя була мовою 
правових актів, школи й науки, більшості жанрів літератури. Як вже 

зазначалося, латина була у вжитку вже в канцеляріях Галицько-Волинського 

князівства XIII – початку XIV ст., але з середини XIV ст. її стала насаджувати й 

чужинецька адміністрація. У літературному процесі України й Білорусі другої 
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половини XV ст. певну роль відігравали і латиномовні твори. Їхнє поширення 
пояснюється роллю латинської мови у середньовічній школі, навчанням 

окремих вихідців з України чи Білорусі у закордонних університетах. Вплив 

ренесансної літератури більшою чи меншою мірою позначився на 

латиномовних поетичних творах Юрія Дрогобича, Павла з Кросна, Станіслава 
Оріховського, Миколи Гусовського. їхні твори, як і видання Франциска 

Скорини, не мали вузько віросповідного характеру. Деякі з латиномовних 

авторів, не будучи східнослов’янського походження, вважали себе русинами в 

територіально-політичному розумінні (наприклад, син німецьких колоністів 
Павло Процелер називав себе Павлом Русином). Однак з часом латинська мова 

і пов’язана з нею латиномовна освіта дедалі більше асоціювалися виключно із 

західним, католицьким світом. Звичайно, окремі католицькі автори називали 
себе русинами, але це було явище не типове, перехідне. У тодішніх конкретних 

умовах прийняття католицизму в більшості випадків вело, зрештою, до розриву 

з вітчизняною традицією. Тому відбувалося щораз чіткіше розмежування: 

латиномовна літературна творчість стала сприйматися українцями і білорусами 
як органічно пов’язана з католицизмом, а отже, як чужорідна. Тільки згодом, 

особливо в могилянську добу, православні дійшли висновку, що треба мати і 

власні латиномовну освіту й писемність. 
Польська мова спершу була мовою нечисленного ще польського 

населення України, але з часом дедалі більше ставала lingua franca в усьому 

польсько-литовсько-білорусько-українському реґіоні. Панівне становище 

польських правлячих верств у державі ставило цю мову у привілейоване 
становище. <…> 

Якщо польська писемність функціонувала також і в середовищі корінного 

населення, то гебрайська й вірменська були доступні тільки представникам цих 
меншин. До винятків належали такі люди, як німець Мартин Ґруневеґ, який, 

працюючи у львівських вірменських купців, вивчив і їхню мову.  

Грецькі, німецькі, італійські поселенці користувалися своїми мовами 

переважно для власних потреб, однак їхні книги ставали доступними і певній 
частині людей інших національностей. 

<…> 

 
ЗАВДАННЯ 2 

 

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала 

 

Що ви знаєте про Ліну Костенко як письменницю та як суспільну 

діячку?Прочитайте текст. Що визначає гуманітарну ауру народу? З 

ким/чим асоціюється Україна в світі?Чому українцям властивий «комплекс 

меншовартості»? Як Ліна Костенко пропонує з ним боротися? Що 

символізує «дзеркало»?  

Отже, гуманітарна аура нації. Чи не правда, якесь приємне для слуху 

поєднання слів? Справді, кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру. 
Тобто потужно емануючий комплекс наук, що охоплюють всі сфери суспільного 
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життя, включно з освітою, літературою, мистецтвом, – в їхній інтегральній 
причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно 

національному варіанті. 

<…> 

Коли ми чуємо: Іспанія, іспанці,- які це у нас викликає асоціації? Ну, 
звичайно ж, Лопе де Веґа, Кальдерон, Сервантес, Ґойя, музей Прадо, Федеріко 

Ґарсіа Лорка. 

Але ж дозвольте, а вогнища інквізиції, а Торквемада, а конкістадори, а 
вигнання євреїв з Іспанії, а диктатура генерала Франко? Це ж теж Іспанія. Але 

чому образ нації визначається не цим? Чому домінує література, культура, 

мистецтво? Ми знаємо поезію Хіменеса. Ми знаємо полотна Ель Ґреко. Ми 

знаємо музику Сарасате. Ось що створює ауру нації. І то аж таку, що француз 
Бізе пише оперу про іспанську циганку за новелою француза Меріме. 

Американець Гемінґвей пише «Фієсту». 

Або німці. Нація філософів і композиторів, хіба не так? Хто дав світові 
Бетховена, Ґете, Шіллера, Геґеля, Канта, Ніцше? І хоч Бухенвальд недалеко від 

дуба Ґете, і дуб той спиляний, і солдати вермахту відкривали на тому пні 

бляшанки, – все одно, не Гітлер визначає образ нації з його Геббельсом, що 

хапався за пістолет при слові культура, і не Ельза Кох, а доктор Фауст і Лореляй 
над Рейном. 

Та ж Росія з її вічними смутами, з напівбезумними царями й генсеками, з 

її темним, забитим народом, – «где народ, там и стон», «Россия, нищая Россия», 

«Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма», «вольному сердцу пошто твоя тьма?» 
Одначе ж не тьма визначає у світі її гуманітарну ауру. Світ добре знає, що це 

держава небезпечна, антигуманна, але вона має свій імідж, тому що у неї були 

прекрасні вчені й мислителі, письменники й композитори. Бо хоч декабристів 
запроторили у Сибір, хоч російські поети стрілялись і вішались, хоч Толстому 

оголосили анафему, а Сахарова висилали у Нижній Новгород, – саме вони 

створили ауру нації, а не її дикі й підступні правителі.  

<…> 
А чому б у таких самих діоптріях не подивитися на Україну? Якщо десь у 

світі чують – Україна, українці, які це асоціації викликає там? Хіба це не 

правомірне запитання? Ми вже держава. Тож чи не час замислитись, хто ми в 
очах світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому? 

<…> 

Річ у тім, що коли американці свого часу запускали з мису Канаверал 

дослідну станцію з якимсь особливо потужним телескопом, що мав прецизійно 
точну систему дзеркал, то, виявивши в останній момент дефект головного 

дзеркала, призупинили запуск, усунули дефект і лише тоді запустили цей 

телескоп на орбіту. 
В переносному значенні таким телескопом, з такою системою дзеркал у 

кожній нації, в кожному суспільстві повинен бути весь комплекс гуманітарних 

наук, з літературою, освітою, мистецтвом, – і в складному спектрі цих дзеркал і 

віддзеркалень суспільство може мати об’єктивну картину самого себе і давати 
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на світ невикривлену інформацію про себе, сфокусовану в головному дзеркалі. 
Ефект головного дзеркала, точність його оптики, грають вирішальну роль.  

У нас же цей телескоп давно застарів, ніколи не модернізується, його 

обслуга часом не дуже й грамотна, а часом і недобросовісна й упереджена, так 

що нація відбивається не в системі розумно встановлених дзеркал, фокусується 
не в головному дзеркалі, а в шкельцях некоректно поставлених лінз і призм, що 

заломлюють її до невпізнання. Маємо не ефект, а дефект головного дзеркала, 

місцями воно розбите, уламки розкидані скрізь по світу. Та й взагалі цей 

телескоп встановлений нам не нами. Запрограмований на систему анахронічних 
уявлень, він умисно спотворює обличчя нації. Відтак і живемо в постійному 

відчутті негараздів, психологічного дискомфорту, викривленої істини. В той час, 

коли справжня дослідна станція з потужним нашим телескопом давно вже 
повинна пролітати над світом, вивчати світ об’єктивно, і об’єктивно ж 

віддзеркалювати світові нас. 

Раніше це було неможливо. Ми були у складі імперії, вона робила свій 

імідж на експорт, коригувала систему ідеологічних дзеркал, створювала ілюзію 
своєї, а відтак і нашої, присутності у світі. Насправді ж ми були на світовій 

сцені лише по цей бік залізної завіси. Чманіли в ідеологічній риториці, самі собі 

аплодували, не бракувало й запевнень, що ми великий народ, носії передових 
ідеалів, що у нас всесвітньо відомий Шевченко etc. Водночас відбувався 

нечуваний за цинізмом геноцид нації шляхом репресій, голодоморів та 

асиміляції, послідовна її дискредитація в очах народонаселення, індексування 

чіпких ідеологем типу «націоналісти», «сепаратисти», «зрадники», і все це в 
сліпучих перехресних променях добре відшліфованих імперських лінз.  

Коли ж з гуркотом упала залізна завіса, виявилося, що по той бік завіси 

нас нема. Україну мало хто знає, її все ще плутають із Росією, її проблеми для 
світу неактуальні, за нею тягнеться шлейф історичних упереджень, не 

спростованих нами й досі. 

Для багатьох це було страшним відкриттям, для декого прикрою 

несподіванкою, а дехто буквально пережив шок. А надто це тяжко було, я 
думаю, для молодих амбітних людей, що саме входили у життя, не обтяжені 

тягарем ретроспекцій, ані жодним з національних комплексів, готові гідно жити 

і працювати. А тут раптом така гнітюча і принизлива реальність.  
Виявилося, що майже ніде в університетах світу немає українських 

кафедр, все сприймається крізь призму русистики, що в діаспорі молодь 

українського походження захищає докторати з російської літератури, бо інакше 

матиме комплікації з працевлаштуванням, що українські наукові й культурні 
інституції – це такі капсули українства в психологічно дистанційованому 

середовищі, без стабільних контактів зі значно престижнішими інституціями 

інших діаспор. Що негативні імпульси щодо української культури пустили 

глибоке й розгалужене по світу коріння. І що ставлення до українців як до нації 
дуже специфічне, часто закамуфльоване до того, що самі його носії майже не 

усвідомлюють своєї шовіністичної інфікованості. 

Що повинна була відразу зробити Україна? Насамперед – об’єктивно 
оцінити ситуацію. Поставити свою оптику, свою систему дзеркал. Розробити 
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свою гуманітарну політику, її стратегію та пріоритети. Зафіксувати себе у 
свідомості людства парадоксом молодої держави з тисячолітньою культурою, 

що була досі заблокована в силу історичних причин. Бути відкриттям для світу, 

а не морально ущербним народом в абераціях чужих віддзеркалень.  

Перш за все треба було знати, що в Росії головне імперське дзеркало 
стоїть точно, протирається до блиску регулярно, і механізми системи 

гостронаправлених антен чітко відрегульовані. І ставити нашвидку свої так-сяк 

змонтовані рефрактори, тобто телескопи, що заломлюють світло в мінімальній 
кількості лінз, нерозумно і неефективно. Тим більше, якщо це робиться з 

простодушною «точністю до навпаки», за принципом – не «Россия родина 

слонов», а ми – батьківщина індиків. 

Ефективне не те, що заперечує чуже, а те, що утверджує своє. 
Замість цього у нас пішли за інерцією. Прийняли добродушно дотепну 

формулу Л. Кравчука: «Маємо те, що маємо», і не зробили рішучої спроби 

змінити ситуацію. Більш того, ще й поглибили її за останні роки. Не 
протиставивши дезінформації про Україну потужної гуманітарної думки, 

розпочали входження у Європу з оберемком анахронічних проблем. Знайшлися 

«будителі», які зчинили великий шум і витворили добрячий таки мультиплікат - 

націю, що хропе, стоячи на колінах. Або двох українців, з яких неодмінно 
вегетуються три гетьмани. Стало мало не правилом доброго тону увернути 

щось несхвальне про менталітет цілої нації. Розгулялися некеровані стихії 

взаємних звинувачень, дражливі рефлексії щодо історії України та її видатних 

діячів. Невідь з якого нафталіну видобуто комплекс меншовартості.  
Нація виявилася незахищеною. Ореол, аура – це дуже тонка матерія, це не 

панцир і не щит, а, проте, нації, які мають ауру, надбану віками, захищені 

надійніше. Втім, помічено, що імперії завжди страждають на манію величі, а 
народи поневолені схильні до самобичування. 

<…> 

Складається враження, що частина комплектуючих нашої оптики взята за 

інерцією звідти, з колишньої метрополії. І це не дивно, бо понад триста років 
возз’єднання, навіть не приєднання, а за принциповим постулатом Росії –

 возз’єднання, тобто всепроникаючої дифузії, – не могли не дати своїх наслідків. 

Той же патетичний заклик: «Россия, встань и возвышайся!», – передбачає, між 
іншим, теж вставання з якоїсь непрезентабельної позиції. А що вже казати про 

грізну інвективу нового російського прем’єр-міністра, яка недавно прогриміла в 

російській пресі: «Россия может встать с колен и как следует огреть». Різниця 

лише в тому, що Україна нікого не збирається «огреть», і одним із своїх 
найбільших досягнень вважає спокій і злагоду, що панує в нашому суспільстві. 

Однак патріоти запевняють, що нація спить. Це у нас другий лейтмотив 

незалежності. 
<…> 

Не додає Україні престижу і мова її громадян та політиків. Про це буде в 

окремій розвідці, а зараз тільки скажу, що давні греки тих, хто погано говорив 

по-грецьки, вважали варварами. В цьому сенсі у нас суспільство майже всуціль 
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варварське. Ні справжньої української мови, ні російської. То якої ж другої 
державної прагнуть так звані «російськомовні»? Чи відомо їм, що їхню «другу 

державну» в західних наукових виданнях вже офіційно називають суржиком? 

Явище вимагає терміна, і воно його одержало. Справді, «так історично 

склалося». Нечуваний тиск русифікації призвів до патологічних мутацій. Отже 
потрібна не апологія цих мутацій, а їхня діагностика і лікування. Мова – це 

також обличчя народу, воно тяжко спотворене. 

В такій ситуації, в будь-якій, а в такій особливо, держава повинна мати 

глибоко продуману гуманітарну політику, створювати механізми ефективного 
впливу, координувати зусилля своїх вчених і митців. Бо за таких деструкцій, у 

перехідний період, це життєво необхідно – накреслити шляхетні обриси своєї 

культури. 
Натомість людям голови захаращують мотлохом. З преси, радіо, 

телебачення сиплеться філологічно й морально нешеретована продукція. А 

якісь прицільно ушляхетнені поодинокі з’яви – це результат чисто 

індивідуальних зусиль як завжди етично зорієнтованих інтелігентів. 
Безперечно, такий телескоп без дефектів всього лиш за вісім років 

державності створити важко. Це дуже складна система дзеркал. Але ж, 

принаймні, можна було б уже мати хоч якийсь проект. А то ще за радянських 
часів як була поставлена оптика на примітив, так вона і залишилась. 

<…> 

Це вже навіть не викривлена система дзеркал, це – зловісна кімната сміху. 

Є там і «хохли», і запроданці, і мазепинці, і націоналісти. 
У своєму імперському дзеркалі Росія показувала Україну як Малоросію. 

Вона й досі показує там різні пики. 

Але не треба гатити по ньому кулаком, розбите дзеркало – це погана 
прикмета. Треба просто поставити своє, і воно подасть Україну зовсім в іншому 

світлі. Буде у неї завтра ж аура чи не буде, але, принаймні, тьма тараканська 

розсіється. 

Після віків такого «возз’єднання» довго ще нам доведеться вдаватись до 
сумних зіставлень. Але все це проблеми минулих аспірацій1. 

А сьогодні, зверніть увагу: Ростропович, приїхавши в Росію з 

симфонічним оркестром, каже: «Ми будемо грати російську музику, щоб 
показати, який великий російський народ». 

І поки тут наші пігмеї намагаються повалити наших велетнів, Росія, мов 

та цариця з пушкінської казки, все заглядає у дзеркальце, все його питає: «Я ль 

на свете всех милее, всех румяней и белее?». У нас поремонтувати центральну 
вулицю столиці, і то скільки було нарікань, – «зарплатні не дають», а Хрещатик 

вимощують. А Росія реставрує свій Петергоф, відновлює бурштинову кімнату. 

Правда, при цьому вона торохтить кістками убієнної царської сім’ї і бомбить 

Грозний, що їй аури не додає. 
Ми навіть 800-ліття Чорнобиля не зуміли відзначити. Ювілей мертвого 

міста, – де ще таке у світі є? Міста славного, старовинного, атомний попіл якого 

мав би стукати в наше серце, – не відзначили і забули. 

                                                           
1 вдихання (від лат. aspiratio – дихання) 
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А в Нижньому Новгороді, наприклад, збираються святкувати «1000-летие 
русской ложки». Хоч тоді там не тільки російської ложки, а й самих росіян ще 

не було, була мордва і булгари. Нація любить себе, доточує там, де куцо. Поки 

українці думають, що Анна Ярославна, королева Франції, – київська княжна, то 

десь у Ярославлі, у глибині Росії, реставрують якийсь будинок під готель «Анна 
Франс», відкривають пам’ятник Ярославу Мудрому, і президент Росії називає 

його «первым русским князем-реформатором». А українська делегація за його 

спиною тільки знічено усміхається. 
<…> 

А де наша універсально-державницька теорія? Я не закликаю до 

троглодитсько-шовіністичних ідеологем, але ж потрібна концептуалізація 

підвалин, на яких має стояти держава. 
Наріжним каменем таких підвалин у цивілізованих народів завжди була 

Книга, культура. Рим переміг Грецію мілітарно, але вона його підкорила 

культурою, продовживши себе в античному інваріанті і подарувавши йому 
історичне безсмертя. В епоху Відродження навіть данину з переможених брали 

книгами. 

Ось тут, може, і є печальна розгадка, чому Гердер писав: «Слов’янські 

народи займають на землі більше місця, ніж в історії». Це не так. Історія була, 
історія гідна великих народів. Але вона не віддзеркалена у всесвітньо відомих 

анналах. На те склалось багато причин, серед них і візантійська відрубність 

культури серед латиномовних культур. Але також очевидно й те, що шаблями 

наші предки володіли краще, ніж пером. Бо якщо Данія має в початках своєї 
історії такого Саксона Граматика, що написав «Діяння данців», то відтак є і 

данці, і їхні діяння, духовно не привласнені ніким. Історик Йордан описав 

діяння готів. Готів немає, а діяння є. 
В початках сотворіння світу було Слово. В початках сотворіння нації теж 

повинне бути Слово. Але якщо вже так сталося, якщо предки не виявили таких 

комунікативних інтенцій і не залишили свого потужного дзеркала, то, 

принаймні, треба поглянути в чуже неупереджене. Французький історик Шерер, 
наприклад, писав про українців так: «Ми побачимо батьків, що передали своїм 

синам почуття гордості бути незалежними й залишали їм у спадок саму тільки 

шаблю з девізом: “Перемогти або загинути!”». Цілком інший образ нації. Де ж 
тут стояння на колінах, де хронічний сон, де три гетьмани з двох українців? Це, 

повторюю, так бачив українців француз. 

Але він же й писав: «Ці чесноти, що викликають захват, коли йдеться про 

греків чи римлян, можливо, вважатимуться варварськими у розповідях про 
козаків». Так і сталося. Чому? Знову ж таки, питання оптики і того головного 

дзеркала, яке чомусь не фокусує правди. 

<..> 
Ось він і настав, цей найвищий час, повернути йому його історію, його 

мову, його культуру. Адже все це віками нищила імперія як визначальні 

чинники його національної ідентичності. 
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Натомість сталося непрощенне, – вже не імперія, не ворог, а у своїй же 
незалежній державі знайшлися сили, різнозаряджені, та водночас спрямовані на 

демонтаж України. 

Сказав Монтеск’є – спочатку треба бути поганим громадянином, щоб 

потім стати хорошим рабом. У нас надто багато поганих громадян. Важко 
збудувати державу, в якій навіть деякі члени парламенту не хочуть приймати 

присягу на вірність їй, у передбаченні солодкої перспективи бути знову рабами. 

Такі речі треба припиняти відразу, таких депутатів треба позбавляти 

мандата. Ану ж у Франції, Англії чи у США – щось подібне дозволили б собі 
члени парламенту? Головне дзеркало їх спопелило б. У нас же панує млява 

толерантність, яка видається за демократію. Україну більше знають у світі через 

її спортсменів і корупціонерів, ніж через те, що є її суттю.  
Держава – це система, яка зберігає себе. І якщо ми держава, а, отже, 

система, то чому ж ми дозволяємо її розвалювати? Кінець XX століття, початок 

тисячоліття, – нації, що й досі ще не збулися, нації слабкі й не стабільні, 

перспективи не мають. Нині в дію входять зовсім інші механізми. Вони 
жорстокі. Слабкі народи будуть перемелені в цьому млині. Наші проблеми 

нікого не цікавлять, і не треба думати, що вони у нас такі унікальні. Ми 

найкращі, нам найгірше, – в історії цей принцип не годиться. Перуанський 
письменник Маріо Варґас Льйоса писав ще багато років тому, що може статися 

так, що «найтяжчу боротьбу ми, латиноамериканці, будемо вести самі з собою. 

Нас обтяжують століття панування нетерпимості, абсолютних істин і 

деспотичних урядів, і скинути цей тягар буде нелегко». Наче про нас. 
То, може, ставити питання про гуманітарну ауру України ще не слід, 

може, це передчасно і навіть по-своєму некоректно? Україна ще перебуває в 

іншій системі координат. Думаю, що слід. Треба робити все, що може 
прискорити процес її опритомнення, її повноцінного входження у світове 

співтовариство. Навіть якщо для цього потрібна шокова терапія. 

Карамзін відкрив Росію, як Колумб Америку, – сказав Пушкін. Додамо: 

відкрив великою мірою за рахунок української історії. 
Америку Колумб відкрив, шукаючи Індію. Доля аборигенів відома. 

Ми ж Україну відкриваємо в Україні, і це нікому не загрожує ні втратою 

територій, ні духовних цінностей. Це лише вимагає перегляду звичної схеми. 
Перестановки некоректно поставлених дзеркал. 

Українці – це нація, що її віками витісняли з життя шляхом фізичного 

знищення, духовної експропріації2, генетичних мутацій, цілеспрямованого 

перемішування народів на її території, внаслідок чого відбулася амнезія 
історичної пам’яті і якісні втрати самого національного генотипу. Образ її 

спотворювався віками, їй приписувалася мало не генетична тупість, не 

відмовлялося в мужності, але інкримінувався то націоналізм, то антисемітизм. 

Велике диво, що ця нація на сьогодні ще є, вона давно вже могла б 
знівелюватися й зникнути. Фактично це раритетна нація, самотня на власній 

землі у своєму великому соціумі, а ще самотніша в універсумі людства. Фантом 

Європи, що лише під кінець століття почав набувати для світу реальних рис. 

                                                           
2 Примусове відчуження приватного майна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Вона чекає своїх філософів, істориків, соціологів, генетиків, письменників, 
митців. Неврастеніків просять не турбуватися. 

<..> 

То звідки ж він, цей дефект головного дзеркала? 

Згадайте чарівну казку Андерсена «Снігова королева». Там все 
починається з того, що один дуже лютий чорт зробив дуже дивне дзеркало. 

«Це дзеркало, – цитую, – мало незвичайну властивість: все добре і прекрасне 

зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне й погане виступало 
чіткіше і здавалося ще гіршим». 

Оце він і є – дефект нашого головного дзеркала. Його зробив чорт. А 

учні й послідовники чорта,- цитую далі, – «всюди бігали з тим дзеркалом і, 

нарешті, не залишилося жодної країни, жодної людини, які б не відбилися у 
тому дзеркалі спотвореними». Тоді поплічники чорта полетіли в небо, ще й 

там хотіли порозважатися. Але дзеркало відбивало такі страхіття, робило такі 

гримаси, що аж випало з їхніх рук, брязнуло об землю й розбилося на 
мільйони скалок. 

«І ці скалки наробили ще більше лиха, ніж саме дзеркало». Вони літали 

скрізь по світу, і якщо потрапляли комусь в око, то «людина з такою скалкою 

в очах бачила все навиворіт або тільки саме погане, бо кожна скалочка мала 
ту ж силу, що й ціле дзеркало. Декотрим людям скалочка потрапляла в 

серце... і серце перетворювалося на маленьку крижинку». «А по світу літало 

ще багато таких скалочок»... 

Не буду розшифровувати, що то за чорт і хто його поплічники. Sapienti 
sat3. Скажу тільки, що ті скалочки літають по світу й досі, і люди з такими 

скалочками в очах бачать зовсім не ту Україну. Але все це реверберації 4 

старих імперських дзеркал з облізлою вже амальгамою5. 
На щастя, дедалі більше людей не хочуть, щоб такі скалочки 

потрапляли їм в очі і в серце. 

Отож, історія триває. І якщо ми вчора не випили брому, читаючи її, то 

сьогодні й завтра будемо здатні її творити. 
Тільки не треба чекати, щоб хтось вам зробив ваше власне 

індивідуальне дзеркало і вмонтував його в систему суспільних дзеркал. 

Кожен має зробити це сам. 
<…> 

 

 

                                                           
3 розумний зрозуміє (лат.), крилатий вислів. 
4 процес поступового зменшення інтенсивності звуку 
5 сплав ртуті з іншими металами, що використовують при виробництві дзеркал 
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ЗАВДАННЯ 3 

 

Кримський С. Архетипи української культури 

 

Що ви знаєте про аналітичну психологію К. Г. Юнга та поняття 

«колективного несвідомого»? Праформою чого є архетипи? Як вони 

пов’язані з соціокультурними явищами? Про які архетипи української 

культури говорить Кримський? Які архетипи є актуальними для сучасної 

України? 
Архетипи української культури 

Наш час пов’язує в єдиний соціально-духовний вузол культуру (цінності 

життя), історію (долю народу) та націю (історичну особистість народу). Якщо 
нація – це здатність етносу втілювати «історичний універсум» (А. Тойнбі), то 

культура – провідний чинник конституювання життя народу як індивідуальної 

іпостасі людства, розкриття його етнічного автопортрету, неповторного, 

вираження загальнолюдського досвіду. Культура трансформує історичний 
досвід у. знаменування цінностей життя, творчості, духу, у символічний лад 

спілкування, соціальних значень, вірувань та ідеалів, ієрархії найвищих 

людських якостей, формування світу людини за вимірами блага, правди, краси.  
<…> 

Культура не підлягає лінійному розгортанню в часі від крапки до крапки. 

Вона розвивається так, що з самого початку закидається потенційна сітка 

цілого, а подальший поступ лише актуалізує окремі ланки, розкриваючи 
потенції цілого за сегментами подібно до пелюсток квітки. Ось чому в культурі 

можливо таке, коли, за висловом Й. Мандельштама, «раніше від появи губ 

лунає шепіт і до дерев з’являється листя». Щодо цього не випадково, що в 
авангардному мистецтві Пікассо несподівано для нього самого виникають 

паралелі з мистецтвом зачаклованих оленів Орин’яку, в символізмі поезії 

Маларме розкривається до гомерівська поетика Вед, а в блуканнях героя 

Джойса вулицями Дубліна – проступають схеми подорожей предків у міфології 
австралійських аборигенів. Тут діє та сама закономірність функціонування 

культури, за якою, наприклад, у билинах епохи Київської Русі гуде відлуння 

історичних дум українського народу. Культура – це особливий нелінійний світ, 
де, за словами Гауптмана, за кожним словом стоїть праслово, де потенційне 

межує з реальним, визначаючи «сьогоднішнє» через «завтрашнє», де «зоря 

майбутнього мирно пасеться з тінями минулого» (В. Хлєбніков). У культурі, за 

висловом М. Цвєтаєвої, «сучасність: всечасність, а не дочасність». 
<…> 

…Якщо розвиток йде за схемою спіралі, то у середині цього процесу не 

може бути «дірки». Спіралі історії накручуються на стрижневі, центральні 

цінності, які, збагачуючись, не гинуть, а постійно відроджуються в нових 
формах, перетворюючи сучасність у всечасність мета історії. Первинні 

колективи втілюють цю здатність збереження, відтворення і трансляції базових 

структур світової історії лише у специфічному, соціальному вимірі. 
Можна говорити, як про це вже йшлося вище, про наскрізність для історії 
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й економічних структур типу товарно-грошових відносин, етичних утворень 
типу Декалога (десять заповідей), політичних форм типу демократії та деспотії. 

Ще виразніше базові, інваріантні щодо часу структури виявляються в культурі, 

де вони здебільшого характеризуються як архетипи. Уперше в чіткій формі ідею 

праобразів пізнання та культури висловив Платон, який посилався на віковічні 
ейдоси, що стоять за діяннями людини. Цю ідею розвинули стоїки у вигляді 

концепції пролепсису як феномена вихідної схильності пізнання до певних 

форм. Думки про праформи як «дороговкази буття» висловлював Данте. З 
різних, але наближених за результатами, позицій про праформи буття писали 

І. Кеплер, І. Гете, а в наш час – В. Паулі та В. Гейзенберг. Ідею «одвічних 

формул», в які вкладається усвідомлення життя, що намагається знову й знову 

знайти наперед задані йому риси, висловлював Т. Манн. У систематичній формі 
концепцію архетипів розвинув К. Юнг, хоча й надав їй психологічного 

вираження. 

У цій специфічній, психологічній інтерпретації під архетипами 
розуміються деякі символічні схеми «колективного підсвідомого». Мається на 

увазі те, що під час занурення людини у глибини власної психіки вона 

знаходить у них колективні уявлення людського роду. Причому, чим глибинніші 

рівні психіки досліджуються, тим інтенсивніше висуваються на передній план 
загальнолюдські прообрази індивідуального досвіду. Коли індивід, пише К. 

Юнг, доходить до цих прообразів, то він починає говорити немовби тисячами 

голосів і завдяки цьому «підносить особисту долю до долі людства».  

У даному тексті ми користуватимемось ідеєю архетипів у її 
загальнокультурній, а не тільки юнговій інтерпретації. Праформи, чи, за 

сучасною мовою, архетипи, характеризують розвиток соціокультурних явищ. 

Вони не заперечують соціального та культурного прогресу, а, навпаки, 
виступають показником фундаментальності його результатів. Адже чим 

ґрунтовнішим є культурне звершення, тим глибше воно проростає в історичний 

ґрунт цивілізації, тим більше людських досягнень залучено до його підготовки 

та здійснення. Тому найвищі досягнення людства укорінені в усій історії. Це 
стосується і науки (всечасності, наприклад, ідей атомізму, збереження матерії та 

руху, категорій хаосу та порядку, симетрії та гармонії тощо) і культури загалом. 

Більше того, можна твердити про універсальні архетипні символи як науки, так 
і культури загалом. До них належать, наприклад, формула троїчності буття, 

символіка протилежностей (світла та тіні, верху та низу, солярного та 

хтонічного, плоті та духу та ін.), символи проекцій та відображень, розумного 

порядку (софійності) та хаосу, довершеності кола та невизначеності лабіринту 
та ін. Але в найвиразнішій формі архетипи виступають у національних 

культурах, які втілюють долю та історичний досвід народів, хоч і не 

обмежуються традиціями.  
Розглядаючи архетипи тих чи інших національних культур, ми маємо на 

увазі не якісь «духовні гени», а певні пресупозиції, тобто схильності, тенденції, 

які в різні епохи реалізуються образами, що можуть відрізнятися засобами 

вираження, але структурно утворюють певні прототипи чи можуть бути 
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реконструйовані як прототипи. Характерно, що такі реконструкції не можна 
вважати зануренням у минуле. Вони асоціюють особливе методологічне 

бачення, коли завдяки перетворенню минулого у символи останніми 

окреслюються смисли майбутнього, а архетипи висвітлюються як «культура 

попереду нас». Ось чому реконструкції можуть набувати актуального значення і 
допомагати оцінювати ті чи інші культурні процеси як національні феномени. А 

це дає змогу вивести питання про належність того чи іншого культурного діяча 

до певної національної традиції за межі довільних суперечок про мову чи регіон 

проживання як нібито єдину підставу для його національної ідентифікації.  
Аналіз архетипів становить досить адекватний, такий, що відповідає 

умовам наукової раціональності, метод дослідження національної культури та 

національного менталітету, праісторії та майбутнього етнічних утворень. Він 
потребує емпіричного доведення наскрізності певних структур, що можуть 

застосовуватись для характеристики етнічної індивідуальності людей та 

спільностей, пов’язує історичні методики дослідження з логікою структурних 

реконструкцій культурно-історичного процесу. Цим метод архетипів істотно 
відрізняється від інтуїтивно-психологічних міркувань про «душу» націй. Адже 

риси, якими, наприклад, характеризують «українську душу» (такі як 

сердечність, романтичність, емоційність тощо), не є ознаками виключно 
українців, бо не меншою мірою належать, скажімо, полякам чи грузинам чи 

іншим етносам.  

Тут замість інтуїтивних міркувань потрібне комплексне уявлення певних 

психічних характеристик етносу та частотний аналіз їхніх виявів. І поки цього 
не робиться, будь-які дослідження національної душі лишаються прерогативою 

поетичних висновків, які до того ж стосуються не індивідуального, а 

особливого аспекту національної характерології. Індивідуальне, як показав ще 
К. Юнг, найефективніше виявляється через архетипні уявлення особи чи етносу. 

Він навіть виявив особливий архетип «самості», того, що, стосується виключно 

«Я» суб’єкта. Сказане не означає, що метод архетипів є єдино науковим засобом 

дослідження національних культур. Є багато інших, не менш раціональних 
щодо науковості методів вивчення національних феноменів типу соціально-

психологічного аналізу, герменевтичного підходу, феноменології, порівняльно-

історичних досліджень, усього арсеналу прикладних методик 
літературознавства, фольклористики, мовознавства, культурології взагалі. 

Перевагою методу архетипів є його здатність висвітлення найдавніших та 

майбутніх часів культурно-історичного життя етносів. Водночас вивчення 

архетипів національних культур послуговує й аналізу їхньої взаємодії, 
усвідомленню транснаціональних процесів. 

<…> 

Для світоглядно-ціннісної, свідомості української культури стає 

характерним висування на передній план не формалізму розуму, а того, що є 
корінням морального життя, «серця» як метафори інтимних глибин душі. Цей 

архетип «філософії серця» розкривається як принцип індивідуальності та орган 

відчуття Бога (П. Юркевич), як мікросвіт, вираження внутрішньої людини, 
основа людяності (Г. Сковорода), як шлях до ідеалу та гармонії з природою (Т. 
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Шевченко), як джерело надії, передчуття, провидіння (П. Куліш) та ключ до 
«господарства душі», її мандрівок у вічність, сферу добра й краси (М. Гоголь).  

Архетип «філософії серця» є типовим не лише для характеристики 

української культури, а й самого архетипного методу її аналізу. Він є знаменним 

у тому методологічному розумінні, що стосується як загальнолюдських аспектів 
української культури, так і її особливих християнських засад та аутентичних 

рис. З того боку, з якого філософія серця пов’язана з ідеєю двосвітовості буття, 

його поділом на «внутрішній» та «зовнішній» світ, з ідеєю подільності природи 
людини на «сердечну» (глибинно-емоційну, таємничу, надчуттєву, 

ірраціональну) та інтелектуально-раціональну сфери. Ця концепція має 

загальнозначущий зміст і навіть досить повну розробку в буддизмі, східній 

мудрості взагалі. В особливому, християнському розумінні ця філософія 
виходить з ідеї побудови людської моралі на «палаючому серці» людини як 

органа відчуття Бога і протистоїть античному (сократівському) розумінню 

моральності як функції від розумності людей та знання. У такому ракурсі 
архетип філософії серця діяв у вітчизняній культурі від часів Київської Русі до 

праць К. Транквіліона-Ставровецького, П. Юркевича та ін. Більше того, образ 

«палаючого серця» входить у побут громадського життя в Україні. Він 

прикрашає сцену барокового театру (у XVII–XVIII ст.) та становить складовий 
елемент емблематики київських митрополитів (зокрема герба Р. Заборовського, 

В. Ясинського та і.п.). Проте специфічно національного витлумачення архетип 

серця набуває, починаючи з ідей Г. Сковороди. 

<…> 
Антропоцентризм, який загалом був властивий для українського 

народного світогляду, підсилювався з ідейного боку архетипом софійності світу, 

що розглядався як Книга, Текст Бога. Інакше кажучи, реальні речі трактувались 
не тільки в їхньому природному статусі, а й як символи, знаки Божої 

Премудрості. Саме таку функцію мають, наприклад, у Сковороди образи зерна, 

рослини, кола, змія, тіла та тіні, зірки та сонця, голуба та орла та ін. Ця 

концепція також спостерігається у вітчизняній культурі, починаючи з Київської 
Русі. 

Предметним свідченням трансляції в Русь-Україну античної (за 

походженням) концепції софійності буття є Софія Київська. Назва «Софія» 
символізувала саму премудрість світу, створеного Богом, і в такому розумінні є 

відправним пунктом становлення концепції софійності в українській культурі. 

Будучи втіленою в ідейно-художній програмі цього храму, вона розгортається в 

паралельному викладі у творчості Іларіона та підкріплюється літературними 
перекладами, зокрема змістом «Ізборника» 1077 року. 

Надалі концепція софійності продовжується в творчості полемістів (М. 

Андрелли, В. Вишенського, Л. Барановича), представників християнської 
антропології (П. Могили, Д. Туптала, Г. Кониського та ін.), у філософії серця (П. 

Юркевича) та в мистецтві бароко (С. Почаський з його «Євхаристіоном», 

гравюри Л. Тарасевича і Г. Левипького із зображенням квітучого космосу, саду 

буття; українська поезія XVII–XVIII століть з її знаково-алегоричним 
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менталітетом та провідним символічним значенням образу світу як 
«вертограду» Божої мудрості). Наприкінці XIX століття концепція софійності 

світу осмислюється в російській філософії у системі В. Соловйова та у 

світогляді Л. Толстого, які безпосередньо посилаються на Г. Сковороду як 

свого попередника. 
<…> 

Концепція софійності світу мала особливе значення в Україні. Адже 

Київська Русь народилася на березі великого степового океану, що починається 

біля Великої Китайської стіни та закінчується долиною Дунаю поблизу Альп, 
тобто охоплює два континенти. Цей степ був джерелом постійних нападів 

кочових племен і тому розглядався русинами як «темрява зовнішня», як 

«безодня», хаос. Цьому хаосові і потрібно було протиставити «розумну 
ойкумену», якою виступало місто як софійне начало. Якщо виходити з 

концепції історії А. Тойнбі, що будується за схемою «виклик–відгук», то 

освоєння степу й було відповіддю Русі-України на заклик Універсуму. Степ із 

простору кочовища перетворився на переоране поле, річки – із зони перешкоди 
набігам – у транспортні артерії, околиці міст і сіл – у хутори на зразок ферм чи 

ранчо. Відповідно в етнічній свідомості Київської Русі посилюється розуміння 

цінності поняття кордону, межі, ліміту. Слово «край» починає пов’язуватись зі 
словами «країна» та «Україна», а остання асоціюється вже навіть зі світом, як 

про те свідчать, наприклад, слова пісні: «Ввесь світ-Україну кругом облітала». 

3 поширенням феномена «українського поля», що став свідченням 

рідкісної в історії перемоги осідлої цивілізації над тиском степу, відбувається 
обернення етнічної свідомості. На передній план тепер; висувається не опозиція 

«місто–степ» (як альтернатива порядку та хаосу, софійності та безодні), а 

зіставлення: «місто–хутір», де останній символізує трансформацію степової 
стихії у ферму, тобто обжитий куток особисто відвойованої природи. В ідеології 

кирило-мефодіївців відношення «місто–хутір» трактується як опозиція типу 

«розум–серце», «чоловіче–жіноче», «тлінне–вічне».  

Взагалі в українському менталітеті та пов’язаній з ним національній 
культурі спостерігається паралелізм зображення життя природи та людини, 

органічний зв’язок природного та соціального. Не тільки життя людини 

вимірюється степом («Життя пережити – не поле перейти»), а й її гідність 
(«Коли ж я у полі, тоді я на волі»). Степ для українця не просто географіч- 

не чи екологічне явище, а соціальний ґрунт. «Прив’язаність до рідного ґрунту 

для українця, – пише з цього приводу С. Грица, має особливий сенс, бо вона 

асоціюється з синдромом вічного страдництва за відсутність рідної хати – своєї 
держави. Поняття «рідний» в українській мові має неперекладаний 

ідеоматичпий смисл». 

Що ж до архетипу природи загалом, то вона наповнюється символами 

життя і підноситься над поганською, пантеїстичною поетизацією зовнішнього 
буття тим, що виступає як резонатор людської душі. Це як у пролозі до 

«Гайдамаків» Т. Шевченка: кобзар співає і у відповідь йому – море грає, степ із 

вітром розмовляє та розкривається Висока могила. Така відповідь природи на 
душевний настрій людини – не виняток для Т. Шевченка, як і для спрямовуючих 
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тенденцій української літератури. І у автора «Слова о полку Ігоревім», в 
українських думах, у М. Гоголя, П. Куліша, М. Коцюбинського та Лесі Українки 

природа стає дзеркалом почуттів і бажань людини, її мрії та ідеалу краси. 

<…> 

З появою християнства визнання особливого символічного світу було 
пов’язане в українській культурі з архетипом Слова. А він започатковується від 

так званої «алфавітної молитви» Кирила (одного з засновників слов’янської 

писемності), що проголошувала слово даром Святого Духа та явленням Божої 
Премудрості, витвором «алфавіту світу». <…> 

Надалі «Слово» в українській культурі, згідно з загально-християнською 

позицією, трактується як «Логос», а в конкретнішому розумінні, щодо людської 

мови, – як засіб апостольської місії. Аджегз погляду християнської філософії 
явлення Христа людям – це не інкарнація в дусі індійського перевтілення чи 

переселення Божої душі в людське тіло, а процес, що відбувається через Слово, 

яке стало плоттю й жило серед нас. Проте вже з XVI століття, коли 
поширюється рух полемістів, що борються з унією та католицизмом, архетип 

Слова починає набувати специфічного статусу. Слово виступає як «меч 

духовний» (І. Вишенський, Л. Баранович та інші полемісти) і в. такому значенні 

проходить крізь усю історію української писемності аж до Лесі Українки, яка 
жадала, щоб слово перетворилося на «гостру крицю». 

У філософському витлумаченні «Слово» розглядається як модель світу. (Г. 

Сковорода) чи навіть як скорочений міф (О. О. Потебня). Взагалі, філософсько-

лінгвістична концепція потебніанства виходила з того, що слово – то не просто 
мовний засіб, а принцип мовної свідомості нації, в який закладено наочне та 

абстрактне бачення буття [С. 301-318]. 

Дім–ІІоле–Храм 
<…> 

У даному тексті нас буде цікавити національна ментальність українського 

народу. Відповідно на перший план розгляду буде висуватись символіко-

тематичний ряд: Дім–Поле–Храм в його загальному плані та національній 
специфікації. 

У широкому плані символіка концепту «Дім» позначає святе довкілля 

буття людини, в якому вона (як хазяїн оселі) може займати чільне місце. 
Символічно «Дім» характеризує, за виразом Т. Шевченка, місце, де для 

особистості (нації, чи людини) «своя правда, сила і воля». За цим символом 

виступає сімейна цінність, сердечне єднання, родинна захищеність. Символ 

«Дім» характеризує антропоцентричне буття від сім’ї до національної солідар-
ності. «Дім» – це ніша людини в Універсумі. 

Так само в загальному визначенні символіка концепту «Поле» знаменує 

життєвий топос людності, зв’язок природи з меню харчування. «Поле» – це не 
обов’язково степ; це семіотика природи (вона може стосуватися і лісу, і 

гірського ландшафту). Тут йдеться насамперед про «поле життя», джерело 

багатства, економічний простір виживання. «Поле» – це загальний знаменник 

походження етносу, «рідний край», батьківщина, коріння роду тощо. 
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Ідея храму пов’язана зі святинями людини та її етносом. Це вираз 
благословіння вищих сил, небесного заступництва за певну спільноту. Він 

поєднується з національною ідеєю і в цьому розумінні означає зв’язок 

небесного та земного, ідеологію софійного, освяченого мудрістю буття.  

Проте тематизація менталітету народів має не тільки типологічні виміри, 
а й національну специфікацію. Широта змісту символіки концептів «Дім–Поле–

Храм» розкривається в ідейному житті тих чи інших націй своєрідністю їхнього 

досвіду, певними пресупозиціями, схильностями чи архетипами. Інша справа, 

що ці пресупозиції чи схильності мають історичне походження, яке часто 
виходить за хронологічні межі існування нації. Наприклад, найпрадавнішим 

словом у Старому Заповіті є слово «егез» (земля), яке позначає наскрізний 

концепт розвитку ментальності і тому може кваліфікуватись як архетип. Таким 
самим найархаїчнішим поняттям давньоєгипетської духовності виступає 

концепт «шаї» (доля), який проходить через усю історію людської 

самосвідомості і тим самим набуває архетипічного значення. Не менш старо-

давнім є концепт «свобода», який зустрічається вже у глиняній шумерській 
табличці, що позначається 2350-ми роками до нашої ери. 

Наскрізність вказаних (як і деяких інших концептів) і сприяє тому 

духовному досвіду, який формує схильність народів до певних ментальних 
форм та архетипів. Ось чому при предметній специфікації символіки концептів 

«Дім–Поле–Храм» вона, окрім загальнолюдських референтів, виступає також 

знаками, орієнтирами пошуку певних архетипів нації. 

Так, символіка концепту «Храм», яка маніфестує національні святині в 
українському менталітеті, не обмежується рамками православної церкви, бо 

християнство в Україні не було одноконфесійним. Тому неможливо зробити 

одну конфесію моноцентричною сферою національної ідеї (як, скажімо, в 
Польщі). Історично статус святинь українського народу пов’язувався з на-

ціональною ідеєю, з архетипом Слова (мови) та з архетипом софійності, 

знаками мудрості самого життя, осяяного благодаттю. Першокнижник України 

Ілларіон в своєму трактаті «Слово про Закон і Благодать» оголошує русичів 
«новим народом», місія якого полягає в завершенні світового процесу 

приєднання усіх народів до Благодаті. Та сама ідея стає програмною для 

Кирило-Мсфодіївського братства, а персонально репрезентується поемою І. 
Франка «Мойсей». 

Якщо при формуванні Московської держави росіяни запозичили зі 

спадщини Візантії ідею «Третього Риму», тобто державного всевладдя, то 

Україна-Русь висуває на перший план ідеологію «Другого Єрусалиму», святої 
землі. Ідея «Святої Русі», софійності буття як книги Божої Премудрості (що 

закликає до звершень Духу, альтернативних смерті) набуває в Україні пріо-

ритетного значення. 

Ця ідеологія висунула в українській книжності проблему духовного 
розуму. Йшлося не про інтелект, логічну стихію мислення, що протистоїть 

сфері емоцій та почуттів, а про розумну душу, що живиться «внутрішнім 

словом» серця (Феодосій Печорський), «інтелектуальною любов’ю» (Г. 
Кониський) чи мудрістю «внутрішньої людини» (Г. Сковорода). Внаслідок 
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такого розуміння в українському менталітеті не було гострого розриву між 
інтелектом та почуттям, між духом та тілом, вірою та раціональною сферою, 

який спричинив в західноєвропейській духовності трагічну роздвоєність 

людини. Більш того, київський митрополит XVII століття Ісайя Копинський 

навіть стверджував: «Разум вище за віру, бо веде до віри».  
З перетворенням українського етносу в націю, яке потребувало розвитку 

національної свідомості, освіти та культури, концепція духовного розуму 

набуває рис так званого раннього просвітництва, ідеології модернізації 
традиційного суспільства в гуманістичний соціум на засадах толерантного 

співвідношення християнської духовності з раціональною картиною світу. Пет-

ро Могила висуває програму синтезу західноєвропейської та 

східнослов’янської культур, перехід на західні програми освіти, а Феофан 
Прокопович обгрунтовує єдність латинської вченості з духовністю греко-

слов’янської, православної цивілізації. Ці ідеї і втілюються у розвиток Києво-

Могилянської академії та братських шкіл в Україні. У контексті такої духовної 
модернізації суспільства і вимальовується національна ідея української 

гетьманської державності. 

Власне, в інших змістовних компонентах, але у тій самій орієнтованості 

на цінності модернізації суспільства, залишається актуальною українська 
національна ідея і в наш час. Тільки тепер йдеться про побудову в країні 

сучасної постіндустріальної цивілізації (з урахуванням історичних цінностей та 

ідейної спадщини українського народу). 

Серед важливих початків цієї спадщини знаходиться символічний образ 
«Поля», що асоціює архетип землі як джерела багатства та національного 

єднання на власному етнічному грунті. У багатьох народів образ поля 

розглядається як «мать – сыра земля», тобто земля пов’язується і з 
материнським початком життя, і зі сховищем смерті. Залишається таке уяв-

лення і в українському менталітеті, але у специфічному переломленні. 

Українці сприймали ідею землі скрізь біблійну притчу про зерно, яке, 

впавши на землю, може залишитись живим (і тоді, як проголошує Євангеліє, 
«буде єдиним»), а може померти – і тоді «стане множинним», тобто проросте 

новим врожаєм. Інакше кажучи, смерть розглядається як стимул до життя. 

<…> 
Цілий спектр архстипічних уявлень породив в українському менталітеті 

концепт «Дому» як антропоцентричного буття з його моральними чеснотами. І 

найважливішим серед них був архетип свободи. Адже свобода мала буттєвий 

вимір, що опредмечувався зокрема у вільному, хутірському розселенні козаків.  
Хутір мав не тільки функцію клітини степової мережі оборони. Він 

репрезентував волю до свободи і від сільської общини, і від міських корпорацій. 

Хутір сформував особливий тип українця: селянина-воїна, який відчував себе 
вільним в степових просторах (за прислів’ям – «Коли я у полі, то й на волі») і, 

водночас, уособлював внутрішню соціальність своєї оселі. Це сприяло 

виробленню в українському менталітеті розширеного розуміння свободи як 

поєднання її внутрішньоетичних та зовнішньосоціальних формоутворень. 
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<…> 
В Україні ж істотного значення набуло моральне розуміння свободи. 

Вона виступала як честь та гідність людини. Цим пояснюється зокрема багато 

епізодів української історії. Тут, наприклад, звертає увагу мотивування початку 

національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького саме 
потребою здобуття козаками шляхетних чеснот. Ще більш яскраво про сказане 

свідчить приклад УПА, діячі якої, розуміючи усю незабезпеченість боротьби і 

проти поляків, і проти армій двох тоталітарних режимів, своєю мужністю 

демонстрували волю до свободи. 
Отже, ідеал свободи був архетипічним для українського менталітету. Він 

характеризував життєвий імператив України як кордонної цивілізації, яка, 

мабуть, була єдиною у світі, що витримала тиск степу, кочових навал, стала 
батьківщиною людей, з яких ніхто (за виразом М. Гоголя) не хотів бути 

глядачем світової драми, а тільки її дійовою особою. Тому в XVII столітті 

французький інженер Г. Боплан, працюючи в Україні, залишив у своєму описі її 

свідчення про те, що «українці над усе цінують волю, без якої жити не 
можуть». 

 <…> 

Розгляд архетипів національної свідомості (в даному разі української) дає 
змогу охарактеризувати поняття менталітету не в загальній формі чинника 

історичного процесу, а в більш конкретизованому вигляді. Ми будемо розуміти 

під менталітетом не стільки і не тільки особливості психологічних 

характеристик народу (феномен «національної душі»), скільки формоутворення 
національної свідомості, які відповідають певному способу життя та буттєвому 

досвіду. Так, архетип землі в українському менталітеті відповідає аграрним 

початкам української цивілізації, господарським структурам 
зсмлевлаїптуваїшя, обрядово-календарним циклам сільського життя, кам’яним 

та курганним пам’яткам освячення землі тощо. Архетип свободи мав онтоло-

гічні підстави в козацьких республіканських структурах, досвіді місцевого 

самоврядування, корпоративних (цехових) противаг желях соціальної ієрархії, 
військовій практиці затвердження незалежного існування і таке інше. 

Архетипічний статус софійності підтримувався монументально-художнім 

затвердженням краси як онтології Божої присутності та містобудування як 
іконотворчості «небесного Ієрусалиму». Важливе значення мав суспільний рух 

полемістів з його затвердженням Слова як духовної зброї, практичної мудрості 

буття та онтологічного оптимізму. 

Відповідно кардіоцентризм буттєво укорінювався православним 
способом життя з його посиланням на серце як джерело індивідуальності та 

моралі; уособленням хутора як «сердечної» сфери українства, практикою 

символізації влади та культури через образ «палаючого серця» в гербах та 

театральних виставах [С. 291–300]. 
<…>  
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ТЕМА 2. СТАРОДАВНЯ КУЛЬТУРА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

Перші два тексти другої теми присвячені міфу як формі архаїчної 

свідомості. Яку функцію виконували міфи в давньому світі? Які міфи ви 

можете пригадати? Прочитайте текст Феохарія Кессіді про 

співвідношення міфу, філософії та пізнавальних процесів. Як ви розумієте 

формулу «від міфу до логосу»?  

Другий текст є інтерпретацією міфа про Сізіфа Альбера Камю. 

Порівняйте його з оригінальною давньогрецькою версією міфу. Які нові 

смисли отримує міф у Камю? Які ще міфи ви знаєте, що найшли нові 

відображення та прочитання в літературі, кінематографії тощо? 

 

Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии) 

 

СУЩНОСТЬ МИФА И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ 

Мифы не знают имен своих творцов. Подобно героическому эпосу, 

легенде и сказкам они являются произведением народной фантазии, продуктом 
коллективного творчества народа; с них начинается история народного 

миросозерцания. 

«Миф» (mythos) в переводе с греческого означает «рассказ», «предание», 

«слово». Мифологией называется собрание мифов, а также наука о мифах. 
Наука не сводит миф к вымыслу, красивой сказке и легенде, как это принято в 

обычном словоупотреблении. Мифология как собрание мифов – это 

специфическое миросозерцание, возникшее в древнейшие времена. В ней 
отражены взгляды первобытных людей на явления природы и жизни, зачатки 

научных знаний, религиозные и нравственные представления, 

господствовавшие в родовой общине, и художественно-эстетические чувства 

народа на заре его истории. В мифе переплетаются вымысел, вера и знание, но 
сущность мифа не сводится ни к одному из них. 

В нашу задачу не входит разбор различных теорий мифа. Отметим лишь, 

что многие ученые считают основным его признаком объяснение фактов 
действительности и рассматривают этиологическую (от греческого aitia – 

причина) функцию мифа как важнейшую. Такого взгляда придерживаются 

представители натуралистической, анимистической, эволюционистской и 

некоторых других мифологических школ. С этой точки зрения мифология 
представляет собой первобытную философию, религию, науку и древнейший 

вид народного художественного творчества.  

<…> 
Однако при таком взгляде на миф возникает вопрос: в какой степени 

мифологическое объяснение является причинным (этиологическим) в строгом 

смысле слова? Можно ли считать причинным объяснение грома и молнии как 

орудий «громовержца» Зевса, которое дается, например, в греческой 
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мифологии? Можно ли отнести к разряду причинного объяснения смены 
времен года миф об умирающем и воскресающем боге (Озирисе) в 

древнеегипетской мифологии или миф о похищении Персефоны подземным 

богом (Аидом) в древнегреческой? 

Разумеется, мифы об Озирисе или Коре-Персефоне содержат попытку 
объяснения наблюдаемой смены времен года, но объяснение это является 

фантастическим и произвольным: сущность подобных мифов не в объяснении, 

а в объективировании субъективного (коллективно-бессознательного) 

переживания и впечатления, при котором порождения фантазии как результат 
этого объективирования принимаются за подлинную реальность внешнего 

мира. В мифологическом отождествлении субъективного и объективного 

кроется источник наблюдаемого в мифическом сознании единства 
субъективного образа и объективного явления. 

Мифологические образы в отличие от поэтических, сказочных и тому 

подобных художественных образов не условны. Когда, скажем, конь Ахиллеса, 

обретая дар речи, предвещает ему скорую гибель (Илиада, XIX, 419-424), то для 
мифологической фантазии пророчество коня является подлинной 

метаморфозой, которая не заключает в себе чего-либо условнопоэтического, 

сказочного или иносказательного. Мир, создаваемый мифотворческой 
фантазией, не расчленен на субъективное и объективное, он един и целостен. 

В художественно обработанных и затронутых рефлексией мифах об 

Озирисе и Коре-Персефоне на первый план выступает рациональное 

(причинное) объяснение и работа художественной фантазии, а первоначальное 
ядро мифа играет роль заднего плана, оно «подспудно» и поэтому незаметно. 

Однако мифологизация какого-либо явления по сути дела означает не 

причинное объяснение этого явления, а, наоборот, принятие его как реально 
данного и благоговейно чтимого. Попытки же рационального объяснения 

мифологизированного явления свидетельствуют уже о начале его 

демифологизации. 

Говоря о мифе как первоначальной форме причинного объяснения, 
обычно ссылаются на любознательность как на основу мифологического, или, 

что то же, олицетворяющего, объяснения окружающих первобытного человека 

явлений природы и общества. Это соображение весьма спорно, так как 
мифотворческое возникает не просто из любознательности «первобытного 

философа», а из жизненной потребности преодолеть господствующие над ним 

силы и связанные с этим чувства, переживания (надежды, грезы, тоска и т. п.). 

Если признать, что причинное объяснение мифов верно, то есть 
познавательная функция – главное в мифе, то возникает вопрос: почему 

первобытный человек избрал столь странный способ объяснения, с помощью 

которого «вдруг оказалось понятным, что солнце есть бык, а луна – корова или 

что гром и молния не есть просто гром и молния сами по себе, но – орудия в 
руках Зевса или Юпитера?». Очевидно, мифологическое и причинное 

понимание явлений мира существенно отличаются друг от друга, и это отличие 

носит не количественный, а качественный характер. Так, если мы говорим, что 
первый греческий философ и ученый Фалес наивно объяснял происхождение 
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вещей («все из воды»), то это еще понятно. Но когда говорят, что 
олицетворяющее (мифологическое) объяснение также относится к разряду 

«наивных» причинных объяснений, то многое становится непонятным, так как 

естественнонаучное объяснение при этом смешивается с мифологическим 

объяснением, порожденным фантазией. А между тем то, что понятно с 
мифологической, религиозной или художественной точек зрения, выглядит 

произвольным и часто нелепым с точки зрения причинного объяснения. То, что 

во многих мифах кажется наивным и примитивным объяснением, отнюдь не 
является таковым на деле, ибо миф не первоначальная форма науки или 

философии, а особый вид мироощущения, специфическое, образное, 

чувственное, синкретическое представление о явлениях природы и 

общественной жизни, самая древняя форма общественного сознания. 
Будучи чувственным представлением, миф вместе с тем является особым 

видением явлений природы и общества. Так, Зевс («отец богов и людей») 

управляет всеми небесными явлениями, и прежде всего громом и молнией; он 
же ведает сменой времен года. Зевс – олицетворение этих явлений, их видение 

и переживание; Зевс – это сами гром и молния. Афина – богиня неба, 

покровительница ремесел, богиня плодородия (в древнейших мифах). Она 

покровительница наук, богиня мудрости; Афина городская (Полиада) стоит на 
страже порядка и законности, она даровала людям законы и учредила Ареопаг. 

Согласно мифу, богиня мудрости и покровительница Афин явилась на свет 

чудесным образом – во всеоружии из головы Зевса. В мифе чудесное рождение 

Афины – это реальное событие, а не иносказание или художественный 
вымысел. Мифологический образ Афины не «означает» просто мудрость, а есть 

сама эта Мудрость, представляемая в качестве живого и реально данного 

существа. 
Миф – чувственный образ и представление, олицетворение и 

художественный образ, интуитивное восприятие и чувственное видение; миф 

является не только выражением, обозначением и олицетворением чего-то, но и 

тем, что он выражает, обозначает и олицетворяет. Как уже отмечалось, 
рассудочные моменты, характерные для познания, сопутствуют мифу, но не 

составляют его сущности; олицетворение свидетельствует не столько о 

сходстве, сколько об отличии научного познания от мифологического 
восприятия мира. Мифологический образ это не просто «фантастическое», 

«извращенное» отображение или «превратное» моделирование 

(идеализирование) какого-либо явления природы или исторического события: 

он представляет собой творение в воображении и с помощью воображения 
иной действительности – субъективной и иллюзорной, служащей не столько 

для объяснения (например, языческие мифы об Афине или Дионисе, 

христианские мифы о сотворении мира или страданиях Христа) чего-то, 
сколько для оправдания определенных («священных») установлении, для 

санкционирования определенного сознания и поведения. Мифы народов не 

могут служить главным источником первобытных научных, философских или 

исторических представлений, хотя в них и запечатлелись первоначальные 
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наукообразные (донаучные) знания, философские представления и 
исторические сведения. Поэтому когда говорят о возникновении науки и 

философии из мифа и религии, то вернее было бы сказать, что понятийно-

логическое мышление отделяется от мифологической фантазии, а не возникает 

из нее (как следствие из причины).  
Это отделение совершалось постепенно и в течение длительного времени. 

Миф, будучи специфически чувственным представлением, своеобразным 

мироощущением, а не миропониманием, входит или может входить (в большей 

или меньшей степени) в сознание как основной его элемент. Хотя в целом 
рационально-логическое мышление составляет противоположность 

мифосознанию, тем не менее оно не лишено элементов образного (в том числе 

мифологического) мышления. И наоборот, образное (в том числе 
мифологическое) мышление содержит в себе элементы рационального, но 

последние не составляют «ядра» мифа, его сущности. 

<…> 

Отличительная черта мифа – это отождествление образа и предмета, 
субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, части и целого и 

представление, что «все во всем». Иначе говоря, миф приписывает каждой 

вещи свойства всех других вещей. Первобытный человек не видит и не 
осознает различия между явлениями природы и живыми существами 

(животным или человеком); он их отождествляет. Лишь в подобном смысле (в 

смысле «вчувствования и связанного с этим перенесения общественных 

отношений на природу) можно говорить, что первобытный человек привносит 
свои переживания, эмоции и стремления в объекты природы, в результате чего 

последние становятся живыми, чувствующими и стремящимися существами. 

Миф все оживляет и одушевляет. Он полон фантастического, чудесного, 
волшебного. 

Видя во всем природном зооморфное или антропоморфное, первобытный 

человек отождествляет себя с природными явлениями, очеловечивает природу, 

олицетворяет ее; бессознательным образом он как бы устанавливает 
«онтологическое» единство человека и природы. Диалектика мифа в том и 

состоит, что в мифе человек «растворяет» себя в природе, сливается с ней и 

овладевает силами природы лишь в воображении, но вместе с тем это 
овладение силами природы (пусть в фантазии) означает начало истории «духа» 

и конец чисто животного бытия. Чувство единства с силами природы и 

овладение ими в воображении, вселяя уверенность в осуществимость всего 

желаемого, укрепляет волю и сплачивает первобытный коллектив, 
активизирует его деятельность. Для мифологического сознания, которое 

отождествляет желаемое с действительным, ничего невозможного нет: в 

воображении возможно решительно все. 

Начало истории «духа» в смысле овладения силами природы в 
воображении, нахождения себя или своего «присутствия» в строе вещей и 

позволяет некоторым ученым говорить о мифологии как о первобытном 

познании, науке и философии. Но миф не первобытная мудрость, хотя и не 
первобытная глупость и бессмыслица. Миф – порождение коллектива и 



  

30 

представляет собой выражение коллективного единства, всеобщности и 
целостности. Коллектив – сила, творящая миф. И никакая критика не может 

поколебать могущество мифа, пока он остается живым мифом – живым 

выражением коллективных представлений, стремлений и мечтаний. 

Миф объективизирует субъективные (коллективно-бессознательные) 
переживания и эмоционально-волевые стремления людей в образах фантазии, 

является непосредственным выражением чувств и переживаний человека, его 

чаяний и волевых импульсов. В мифе чувства преобладают над интеллектом, 
эмоции – над мыслью, волевые импульсы – над познанием.  

Перефразируя Леви-Стросса можно сказать, что не «интеллектуальный 

импульс», а «импульс воли» движет мифом. Миф направлен на утверждение 

человеческих желаний и организацию коллективных действий, на внушение 
как чувства единства между членами коллектива, так и чувства гармонии 

(сопричастности) с мировым целым. В мифе коллективные представления, 

чувства и переживания преобладают над индивидуальными, господствуют над 
ними. Господство мифа означает безличность, растворение индивида в 

первобытном коллективе, родовой общине. Это «растворение» индивида в 

коллективе является определяющим и непосредственным условием его 

(индивида) существования. Основная функция мифа не познавательно-
теоретическая, а социально-практическая, направленная на обеспечение 

единства и целостности коллектива. Миф способствует организации 

коллектива, содействует сохранению его социальной и социально-

психологической монолитности. 
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И  

ПЕРЕХОД ОТ ОБРАЗА К ПОНЯТИЮ 

Отношение философского сознания к дофилософскому, возникновение 
греческой философии и науки нередко производит впечатление внезапности 

появления вследствие сложившейся традиции связывать зарождение 

теоретического мышления с именами Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена и 

начинать курс греческой философии и науки прямо с них. Казалось бы, так и 
должно быть: милетские натурфилософы совершают переход от мифа и 

религии к философии и науке, вырабатывают новые представления о мире. Но 

ввиду того, что дофилософское миросозерцание обычно остается вне поля 
зрения историков философии и яауки, создается впечатление, что «вначале 

ничего не было...», а потом, вдруг, словно из зияющей темной бездны Гесиода, 

один за другим на горизонте европейской науки и философии появляются 

Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. 
Возникает вопрос: явилась ли первая философская школа в Греции 

принципиально новым взглядом на мир или же рационализацией, 

рафинированием, переосмыслением господствовавших до того религиозно-
мифологических представлений.  

Вопрос этот приобретает остроту потому, что ответ на него 

предопределяет решение проблемы сущности философии и ее предмета не 

только в древности, но и в последующие времена вплоть до наших дней. 
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В самом деле, каково взаимоотношение философского и дофилософского 
сознания, объективного знания и субъективной веры, сознательного и 

бессознательного у первых греческих мыслителей? Являются ли религиозно-

мифологические представления (в частности, «Теогония» Гесиода) и взгляды 

ранних греческих натурфилософов двумя формами отражения 
действительности или же двумя фазами однотипного взгляда на мир, двумя 

последовательными стадиями непрерывного процесса в истории мысли? 

Совпадает ли тема древней философия с темой мифа и религии и какова 

проблематика ранней греческой философии? Словом, каково происхождение 
философии, ее родословная? 

<…> 

Серьезные доводы в пользу концепции о возникновении греческой 
философии из мифа и религии приводит английский автор Ф. М. Корнфорд, 

собравший большой фактический материал. Концепция Ф. М. Корнфорда 

сводится к тому, что в основе «Теогонии» Гесиода, космогонии (космологии в 

том числе) Анаксимандра и ионийских натурфилософов вообще лежит одна и 
та же модель: а) общее происхождение из первичной смешанной массы, б) 

выделение или дифференциация противоположностей, которые, в) 

взаимодействуя, порождают сперва мировой порядок, а затем 
метеорологические явления и все живые существа. На основании этого 

Корнфорд делает вывод, что милетская философия возникла из мифа и религии, 

что она более близка к теогонической поэзии, чем к науке, что милетская 

натурфилософия совершенно чужда экспериментирования, она не есть также 
результат наблюдения за явлениями природы и представляет собой 

рационализацию космогонической мифологии, то есть является выражением в 

абстрактных терминах концепции мира, выработанной мифом и религией 
(Корнфорд не делает различия между мифом и религией) . 

По Корнфорду, милетцы изменили лишь терминологию в «Теогонии» 

Гесиода, а содержание оставили тем же. Он считает, что историков философии 

ввел в заблуждение Аристотель, который, желая видеть в своих 
предшественниках тех, кто более или менее предвосхитил одну или несколько 

его «причин» (материальную, формальную, действующую и конечную), 

предположил, что милетцы ставили своей задачей найти «начала в виде 
материи», то есть решение вопроса о том, из чего состоят все вещи, тогда как на 

самом деле они отвечали на вопрос, как возник многообразный мир из 

первичного (нерасчлененного) состояния. 

Сходного с Корнфордом взгляда придерживаются авторы «Критической 
истории западной философии», которые видят заслугу милетцев в том, что они 

создали «интеллектуальную атмосферу», отбросили деятельность 

антропоморфных божеств и заменили божества материальными процессами, а 

мистические рассуждения-здравым смыслом. Но более верно сказать, что 
замена божеств материальными процессами, а мистики «здравым смыслом» 

означала нечто большее, чем создание «интеллектуальной атмосферы», – она 

знаменовала собой принципиально новый взгляд на мир. Более того, 
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Анаксимандр покидает почву «здравого смысла», когда он выдвигает свою 
«парадоксальную» идею, что Земля ни на чем не держится. 

Прежде всего следует заметить, что те исследователи, которые склонны 

видеть в религиозно-мифологической вере нечто отрицательное, обычно 

оспаривают возникновение философии из мифологии и религии, считают, что 
философия возникла из зачатков научных знаний в противовес религиозно-

мифологической вере и в борьбе с ней. Получается, что философия еще в 

колыбели задушила «гидру» мифа и религии. Те же из исследователей, которые 
рассматривают религиозно-мифологическую веру как положительное явление 

или по крайней мере исторически оправданную форму общественного 

сознания, объясняют возникновение и развитие философии из религиозно-

мифологических образов и .связанных с ними чувств и переживаний. 
Получается, что философия явилась разновидностью мифологии и религии. 

Словом, первоначальная «настроенность» исследователя нередко предвещает 

ответ на вопрос и сказывается на подборе и освещении им фактов, на его 
оценках и выводах. При таком заинтересованно-эмоциональном подходе не 

всегда удается избегнуть противоречий даже видным ученым. Так, Ф. М. 

Корнфорд справедливо настаивает на том, что надо отбросить представление о 

греческой философии как о «появившейся без матери Афине, как совершенно 
новой дисциплине, которая возникла ниоткуда и оказалась инородным 

явлением», и понять, что процесс «рационального осмысления 

действительности начался значительно раньше, чем появился на свет Фалес». 

Бесспорно, процесс рационального осмысления действительности 
начался задолго до Фалеса (еще во времена Гомера), но почему это должно 

означать, что философия и теогонический миф – однотипные взгляды на мир? 

Верно также, что образы мифологии, переведенные на язык разума, стали для 
первых греческих натурфилософов стихиями природы (земля, вода, огонь и т. 

д.), а не богами. Но значит ли это, что тема мифа и тема философии одна и та 

же? Ведь первые греческие натурфилософы, переориентировав внимание с 

богов на природу, сделали темой изучения саму природу, а не религиозно-
мифологические сказания о богах. С Аристотелем не обязательно во всем 

соглашаться, однако нельзя полагать, что проводимое им различие между теми, 

кто впервые занялся философией, и теми, кто жил задолго до Фалеса и впервые 
занялся «теологией», вводит нас в заблуждение. 

Традиционная западноевропейская история философии (Целлер, Т. 

Гомперц, Бернет, Виндельбанд и др.), рассматривая период возникновения 

античной философии как период становления науки, научного знания и 
понятийного мышления, делала упор на то, что философская мысль при своем 

зарождении опиралась на повседневные наблюдения и накопленные знания, 

которые пришли в конфликт с безотчетной религиозно-мифологической верой. 
Эта точка зрения отстаивается и некоторыми современными 

зарубежными исследователями. Так, американский исследователь В. Мэтсон 

считает, что натурфилософия Анаксимандра «не только не соответствовала 

мифологизированию, но и была противопоставлена ему как по методу, так и в 
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выводах». На наш взгляд, каждая из точек содержит в себе долю истины. Ибо 
нельзя полагать, что философия возникла вдруг, наподобие Афины, 

появившейся на свет из гол сивы Зевса, равно как нет оснований полагать, что 

философия явилась лишь осознанием образов религиозно-мифологической 

веры, переосмыслением мифов о происхождении богов, «золотом веке» или о 
загробном мире. 

Точка зрения, настаивающая на возникновении философии из знания, 

права в подчеркивании различия между философским (точнее, 

натурфилософским) взглядом на мир и религиозно-мифологическим 
представлением о нем. И в самом деле, хотя в дофилософском сознании 

фантастические мифологические образы и рациональное мышление тесно 

переплетались, тем не менее по своей природе они различны, и потому 
возникновение философии из мифа и религии означало не рационализирование 

(хотя отчасти и это имело место) фантастических религиозно-мифологических 

представлений, а отделение и размежевание от них, преодоление и критика их, 

зарождение нового типа мышления и новой ориентации в мире. Ссылка же на 
первоначальное тесное переплетение веры и знания, а также на то, что 

религиозно-мифологические образы выполняли функцию хранения, 

использования и передачи знаний, свидетельствует лишь о лоне, духовной 
атмосфере зарождения философии и науки, а не о философии и науке как об 

утонченных формах мифа и религии. 

Нельзя согласиться с предположением о том, что философское 

объяснение мира из него самого и религиозно-мифологическое «объяснение» 
реального мира через мнимый (то есть через действия богов, демонов и духов) 

«вовсе не исключают друг друга», а одно из яих как бы дополняет другое. 

Излишне доказывать, что объяснение мира из него самого и объяснение его с 
помощью богов совершенно различны. 

Впрочем, здесь необходимо сделать некоторые уточнения. В Древней 

Греции естественные науки и философия зародились одновременно (на рубеже 

VII-VI вв. до н. э.): с момента своего зарождения и примерно до конца V в. до н. 
э. они были не расчленены, составляли структуру теоретического знания того 

времени вообще, то есть то единое целое, которое впоследствии было названо 

натурфилософией. Сказанное о радикальном отличии натурфилософского 
объяснения мира от религиозно-мифологического его объяснения в первую 

очередь относится к конкретным наукам и научному знанию. 

Оно и понятно. Конкретные науки имеют предметом своего исследования 

отдельное н частное, они обращены на ту или иную область действительности, 
на тот или иной ее фрагмент. С момента своего зарождения наука стала на путь 

объективного метода познания природы, метода, исключавшего вмешательство 

сверхъестественных сил ,в явления и процессы природы. В этом одна из 

отличительных особенностей науки. 
В отличие от конкретных наук философия с момента своего зарождения 

была обращена на мир как на единое целое. При этом философия ставила в 

качестве одной из своих центральных задач определение места и назначения 
человека в мире.  
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Место и назначение человека в мире греческая философия (ранняя в 
особенности) определяла преимущественно по аналогии с местом и 

назначением человека в обществе (полисе). Ранней греческой философии был 

свойствен социоморфизм, а также гилозоизм и пантеизм. Не удивительно, что 

противоположность философского понимания мира и религиозно-
мифологического представления о нем не была столь радикальной, как 

противоположность научного объяснения явлений природы их религиозно-

мифологическому объяснению. Если к тому же иметь в виду, что олимпийские 
боги олицетворяли явления и силы природы, то из этого, казалось бы, нетрудно 

заключить, что переосмысление фантастических образов мифа и религии, 

например образа «отца богов и людей» (Зевса), привело к возникновению 

философского представления о мировом порядке, о господстве в мире 
объективной необходимости и безличной закономерности. То же самое можно 

сказать относительно идеи судьбы (рока), которая в философии была поднята 

«до уровня разумной необходимости, логоса». 
Тем не менее приведенное толкование отношения философии к мифу и 

религии будет верным лишь отчасти. Оно не учитывает того обстоятельства, 

что возникновение философии и рационализация образов мифа и религии 

предполагали замену религиозно-мифологической веры философским 
убеждением, что «этот космос не создан никем из богов и никем из людей...», 

убеждением в том, что в мире господствует логос, разумный и гармоничный 

порядок, и, наконец, уверенностью в том, что человеческий разум является 

единственным надежным орудием познания мира, единственным 
«авторитетом» в решении всех и всяких проблем. 

Эта замена ознаменовалась постановкой проблемы о первоначале всего 

сущего и об отношении этого первоначала к многообразию вещей. Она не 
могла произойти в результате простой рационализации религиозно-

мифологических образов. Дело в том, что религиозно-мифологическая вера, 

будучи безотчетной, не нуждается как в постановке проблем, так и в попытках 

их разрешения. В мифе и религии истина есть своего рода мистерия, то есть 
драматическое повествование и волнующий рассказ, например, о 

происхождении богов, о смене их поколений и т. д., а не проблема, требующая 

разрешения.  
В религиозно-мифологических сказаниях унаследованная от традиции 

«истина» сообщается («рассказывается»), а не раскрывается, передается, а не 

познается. Будучи изречением и откровением, она не нуждается в обсуждении 

и обосновании, в аргументации и доказательстве. 
Переход от религиозно-мифологических представлений о мире к 

философскому его пониманию, или, что то же, переход от мифа к логосу, 

означал замену произвольного (фантастаческого, вымышленного) «рассказа» 
обоснованной аргументацией, разумно-логическими соображениями, то есть 

тем, что греками было обозначено термином «логос» (в отличие от термина 

«мифос»). 
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Постановка и формулировка проблем, установка на человеческий разум 
как на средство познания, ориентация на поиски причин всего происходящего в 

самом мире, а не вне его – вот то, что существенно отличает философский 

подход к миру от религиозно-мифологических воззрений на действительность.  

<…> 
 

Камю А. Миф о Сизифе 

 

Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, 
откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, 

что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд. 

Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из 
смертных. Правда, согласно другому источнику, он промышлял разбоем. Я не 

вижу здесь противоречия. Имеются различные мнения о том, как он стал 

вечным тружеником ада. Его упрекали прежде всего за легкомысленное 

отношение к богам. Он разглашал их секреты. Эгипа, дочь Асона, была 
похищена Юпитером. Отец удивился этому исчезновению и пожаловался 

Сизифу. Тот, зная о похищении, предложил Асопу помощь, при условии, что 

Асоп даст воду цитадели Коринфа. Небесным молниям он предпочел 
благословение земных вод. Наказанием за это стали адские муки. Гомер 

рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог 

вынести зрелища своего опустевшего и затихшего царства. Он послал бога 

войны, который вызволил Смерть, из рук ее победителя. 
Говорят также, что, умирая, Сизиф решил испытать любовь жены и 

приказал ей бросить его тело на площади без погребения. Так Сизиф оказался в 

аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от 
Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему 

вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и 

море, как у него пропало желание возвращаться в мир теней. Напоминания, 

предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить 
на берегу залива, где шумело море и улыбалась земля. Потребовалось 

вмешательство богов. Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком 

утащил в ад, где его уже поджидал камень. 
Уже из этого понятно, что Сизиф – абсурдный герой. Такой он и в своих 

страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание 

жить стоили ему несказанных мучений – он вынужден бесцельно напрягать 

силы. Такова цена земных страстей. Нам неизвестны подробности пребывания 
Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше 

воображение. Мы можем представить только напряженное тело, силящееся 

поднять огромный камень, покатить его, взобраться с ним по склону; видим 

сведенное судорогой лицо, прижатую к камню щеку, плечо, удерживающее 
покрытую глиной тяжесть, оступающуюся ногу, вновь и вновь поднимающие 

камень науки с измазанными землей ладонями. В результате долгих и 

размеренных усилий, в пространстве без неба, во времени без начала и до 
конца, цель достигнута. Сизиф смотрит, как в считанные мгновения камень 
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скатывается к подножию горы, откуда его опять придется поднимать к 
вершине. Он спускается вниз. Сизиф интересует меня во время этой паузы. Его 

изможденное лицо едва отличимо от камня! Я вижу этого человека, 

спускающегося тяжелым, но ровным шагом к страданиям, которым нет конца, 

В это время вместе с дыханием к нему возвращается сознание, неотвратимое, 
как его бедствия. И в каждое мгновение, спускаясь с вершины в логово богов, 

он выше своей судьбы. Он тверже своего камня. 

Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре 
могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на 

успех? Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее 

трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему 

возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, 
знает о бесконечности своего печального удела; о нем он думает вовремя 

спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его 

победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение.  
Иногда спуск исполнен страданий, но он может проходить и в радости. 

Это слово уместно. Я вновь представляю себе Сизифа, спускающегося к своему 

камню. В начале были страдания. Когдa память наполняется земными 

образами, когда непереносимым становится желание счастья, бывает, что к 
сердцу человека подступает печаль: это победа камня, это сам камень. 

Слишком тяжело нести безмерную ношу скорби. Таковы наши ночи в 

Гефсиманском саду. Но сокрушающие нас истины отступают, как только мы 

распознаем их. Так Эдип сначала подчинялся судьбе, не зная о ней. Трагедия 
начинается вместе с познанием. Но в то же мгновение слепой и отчаявшийся 

Эдип сознает, что единственной связью с миром остается для него нежная 

девичья рука. Тогда-то и раздается его высокомерная речь: «Несмотря на все 
невзгоды, преклонный возраст и величие души заставляют меня сказать, что все 

хорошо» . Эдип у Софокла, подобно Кириллову у Достоевского, дает нам 

формулу абсурдной победы. Античная мудрость соединяется с современным 

героизмом. 
Перед тем, кто открыл абсурд, всегда возникает искушение написать 

нечто вроде учебника счастья. «Как, следуя, по столь узкому пути?..» Но мир 

всего лишь один, счастье и абсурд являются порождениями одной и той же 
земли. Они неразделимы. Было бы ошибкой утверждать, что счастье рождается 

непременно из открытия абсурда. Может случиться, что чувство абсурда 

рождается из счастья. «Я думаю, что все хорошо», – говорит Эдип, и эти слова 

священны. Они раздаются в суровой и конечной вселенной человека. Они учат, 
что это не все, еще не все исчерпано Они изгоняют из этого мира бога, 

вступившего в него вместе с неудовлетворенностью и тягой к бесцельным 

страданиям. Они превращают судьбу в дело рук человека, дело, которое 
должно решаться среди людей. 

В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень – 

его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет 

умолкнуть идолов. В неожиданно притихшей вселенной слышен шепот тысяч 
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тонких восхитительных голосов, поднимающихся от земли. Это 
бессознательный, тайный зон всех образов мира – такова изнанка и такова цена 

победы. Солнца нет без тени, и необходимо познать ночь. Абсурдный человек 

говорит «да» – и его усилиям более нет конца. Если и есть личная судьба, то это 

отнюдь не предопределение свыше, либо, в крайнем случае, предопределение 
сводится к тому, как о нем судит сам человек: оно фатально и достойно 

презрения. В остальном он сознает себя властелином своих дней. В неумолимое 

мгновение, когда человек оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь. 

Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность 
действий, ставшую его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в 

одно целое его памятью и скреплена смертью. Убежденный в человеческом 

происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи 
не будет конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень. 

Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но 

Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он 

тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не 
кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый 

отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы 

за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует 
представлять себе счастливым. 

 

ЗАВДАННЯ 2 

 

Ясперс К. Смысл и назначение истории 

 

«Осьовий час» – термін, який ввів німецький філософ Карл Ясперс для 

позначення періоду в історії людства між 800 та 200 роками д.н.е. Чим 

характеризується ций період? Що таке «ось історії»? Який новий тип 

людини зявляється в цей час?  

Коли стає можливим концепт «світової історії»? Як світова історія 

структурується відповідно до «осьового часу» Ясперса? 

Які «два подихи» світової історії виділяє Ясперс в своїй теорії 

культурного розвитку? 
І. ОСЕВОЕ ВРЕМЯ 

На Западе философия истории возникла на основе христианского 

вероучения. В грандиозных творениях от Августина до Гегеля эта вера видела 

поступь Бога в истории. Моменты божественного откровения знаменуют собой 
решительные повороты в потоке событий. Так, еще Гегель говорил: весь 

исторический процесс движется к Христу и идет от него. Явление Сына 

Божьего есть ось мировой истории. Ежедневным подтверждением этой 

христианской структуры мировой истории служит наше летосчисление. 
Между тем христианская вера – это лишь одна вера, а не вера всего 

человечества. Недостаток ее в том, что подобное понимание мировой истории 

представляется убедительным лишь верующему христианину. Более того, и на 
Западе христианин не связывает свое эмпирическое постижение истории с этой 
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верой. Догмат веры не является для него тезисом эмпирического истолкования 
действительного исторического процесса. И для христианина священная 

история отделяется по своему смысловому значению от светской истории. И 

верующий христианин мог подвергнуть анализу самую христианскую 

традицию, как любой другой эмпирический объект.  
Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть 

обнаружена только эмпирически, как факт, значимый для всех людей, в том 

числе и для христиан. Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, 
позволившие человеку стать таким, каков он есть; где с поразительной 

плодотворностью шло такое формирование человеческого бытия, которое, 

независимо от определенного религиозного содержания, могло стать настолько 

убедительным – если не своей эмпирической неопровержимостью, то во всяком 
случае некоей эмпирической основой для Запада, для Азии, для всех людей 

вообще, – что тем самым для всех народов были бы найдены общие рамки 

понимания их исторической значимости. Эту ось мировой истории следует 
отнести, повидимому, ко времени около 500 лет до н. э., к тому духовному 

процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. Тогда произошел самый 

резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и 

по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем. 
1. Характеристика осевого времени 

В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда 

Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, 

мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В 
Индии возникли Упанишады, жил Будда; в философии – в Индии, как и в 

Китае, – были рассмотрены все возможности философского постижения 

действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и 
нигилизма; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в 

Палестине выступали пророки – Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции 

– это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, 

Фукидида и Архимеда. 
Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в 

течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от 

друга. Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к 
тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед 

ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над 

пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. 

Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает 
абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира. 

Все это происходило посредством рефлексии. Сознание осознавало 

сознание, мышление делало своим объектом мышление. Началась духовная 
борьба, в ходе которой каждый пытался убедить другого, сообщая ему свои 

идеи, обоснования, свой опыт. Испытывались самые противоречивые 

возможности. Дискуссии, образование различных партий, расщепление 

духовной сферы, которая и в противоречивости своих частей сохраняла их 
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взаимообусловленность, – все это породило беспокойство и движение, 
граничащее с духовным хаосом. 

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы 

мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня 

определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к 
универсальности. 

Этот процесс заставил многих пересмотреть, поставить под вопрос, 

подвергнуть анализу все бессознательно принятые ранее воззрения, обычаи и 

условия. Все это вовлечено в водоворот. В той мере, в какой воспринятая в 
традиции прошлого субстанция была еще жива и действенна, ее явления 

прояснялись и она тем самым преображалась. 

* * * 
Мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью пришел конец. 

Основные идеи греческих, индийских, китайских философов и Будды, мысли 

пророков о Боге были далеки от мифа. Началась борьба рациональности и 

рационально проверенного опыта против мифа (логоса против мифа), затем 
борьба за трансцендентного Бога, против демонов, которых нет, и вызванная 

этическим возмущением борьба против ложных образов Бога. Божество 

неизмеримо возвысилось посредством усиления этической стороны религии. 
Миф же стал материалом для языка, который теперь уже выражал не его 

исконное содержание, а нечто совсем иное, превратив его в символ. В ходе 

этого изменения (по существу, тоже мифотворческого), в момент, когда миф, 

как таковой, уничтожался, шло преобразование мифов, постижение их на 
большой глубине. Древний мифический мир медленно отступал, сохраняя, 

однако, благодаря фактической вере в него народных масс свое значение в 

качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в 
обширных сферах сознания. 

Все эти изменения в человеческом бытии можно назвать 

одухотворением: твердые изначальные устои жизни начинают колебаться, 

покой полярностей сменяется беспокойством противоречий и антиномий. 
Человек уже не замкнут в себе. Он не уверен в том, что знает самого себя, и 

поэтому открыт для новых безграничных возможностей. Он способен теперь 

слышать и понимать то, о чем до этого момента никто не спрашивал и что 
никто не возвещал. Неслыханное становится очевидным. Вместе с ощущением 

мира и самого себя человек начинает ощущать и бытие, но не полностью: этот 

вопрос остается. 

Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного 
индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. Отшельники и 

странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, философы Греции и пророки 

Израиля близки по своей сущности, как бы они ни отличались друг от друга по 

своей вере, содержанию и внутренней структуре своего учения. Человек может 
теперь внутренне противопоставить себя всему миру. Он открыл в себе истоки, 

позволяющие ему возвыситься над миром и над самим собой. 

<…> 
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 В осевое время произошло открытие того, что позже стало называться 
разумом и личностью. То, что достигается отдельным человеком, отнюдь не 

становится общим достоянием. В те времена дистанция между вершинами 

человеческих возможностей и массой была чрезвычайно велика. Однако то, чем 

становится единичный человек, косвенным образом изменяет всех людей. 
Человечество в целом совершает скачок. 

<…> 

Прежде духовное состояние людей было сравнительно неизменным, в 
нем, несмотря на катастрофы, будучи ограниченным по своему горизонту, все 

повторялось в незаметном и очень медленном духовном течении, которое не 

осознавалось и поэтому не познавалось. Теперь же, напротив, напряжение 

растет и становится основой бурного, стремительного движения. 
И это движение осознается – человеческое существование в качестве 

истории становится теперь предметом размышлений. Люди ощущают, знают, 

что в их время, в настоящем, начинается нечто исключительное. А это, в свою 
очередь, ведет к осознанию того, что данному настоящему предшествовало 

бесконечное прошлое. Уже на ранней стадии такого пробуждения собственно 

человеческого духа человек преисполнен воспоминаний; у него создается 

впечатление, что он живет на поздней стадии развития, более того, в период 
упадка. 

Люди ощущают близость катастрофы, стремятся помочь пониманием, 

воспитанием, введением реформ. Планируя, они пытаются овладеть ходом 

событий, восстановить необходимые условия или создать новые. История в ее 
целостности мыслится как последовательная смена различных образов мира: 

либо в сторону постоянного ухудшения, либо как круговорот или подъем. 

Создаются теории, которые должны определить, как наилучшим образом 
устроить совместную жизнь людей, управлять и править ими. Реформаторские 

идеи подчиняют себе деятельность людей. Философы переходят из государства 

в государство, выступают как советники и учителя, их презирают и вместе с 

тем ищут, они полемизируют и соревнуются друг с другом.  
<…> 

2. Попытка наметить структуру мировой истории, отправляясь от 

осевого времени 

Ряд приведенных мною соображений недостаточен для решающего 

обоснования истинности исторического воззрения. Дать ясность этому тезису – 

или привести к отказу от него – может только отчетливое представление о всей 

совокупности исторических данных. Создать его одна небольшая книга не 
может. 

Мои указания – не более чем постановка вопроса и предложение 

проверить значимость этого тезиса. Если мы сочтем его истинным, то окажется, 
что осевое время как бы проливает свет на всю историю человечества, причем 

таким образом, что вырисовывается нечто, подобное структуре мировой 

истории. Попытаюсь наметить эту структуру: 

1. Осевое время знаменует собой исчезновение великих, культур древно- 
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сти, существовавших тысячелетиями. Оно растворяет их, вбирает их в 
себя, предоставляет им гибнуть – независимо от того, является ли носителем 

нового народ древней культуры или другие народы. Все то, что существовало 

до осевого времени, пусть оно даже было величественным, подобно 

вавилонской, египетской, индийской или китайской культуре, воспринимается 
как нечто дремлющее, непробудившееся. Древние культуры продолжают 

существовать лишь в тех своих элементах, которые вошли в осевое время, 

восприняты новым началом. По сравнению с ясной человеческой сущностью 

осевого времени предшествующие ему древние культуры как бы скрыты под 
некоей своеобразной пеленой, будто человек того времени еще не достиг 

подлинного самосознания. <…> 

2. Тем, что свершилось тогда, что было создано и продумано в то время, 
человечество живет вплоть до сего дня. В каждом своем порыве люди, 

вспоминая, обращаются к осевому времени, воспламеняются идеями той эпохи. 

С тех пор принято считать, что воспоминание и возрождение возможностей 

осевого времени – Ренессанс – ведет к духовному подъему. Возврат к этому 
началу – постоянно повторяющееся явление в Китае, Индии и на Западе. 

3. Вначале осевое время ограничено в пространственном отношении, но 

исторически оно становится всеохватывающим. Народы, не воспринявшие 
идей осевого периода, остаются на уровне «природного» существования, их 

жизнь неисторична, подобно жизни множества людей на протяжении десятков 

тысяч и сотен тысяч веков. Люди вне трех сфер, составляющих осевое время,  

либо остались в стороне, либо вошли в соприкосновение с каким-либо из этих 
трех центров духовного излучения. В последнем случае они вошли в историю. 

Так, в орбиту осевого времени были втянуты на Западе германские и 

славянские народы, на Востоке – японцы, малайцы и сиамцы. Для многих 
пребывавших на уровне природного существования народов такого рода 

соприкосновение означало вымирание. Все жившие после осевого времени 

люди остались на уровне первобытных народов либо приняли участие в новом 

движении – единственном, имевшем основополагающее значение. 
Первобытные народы в период, когда уже существует история, являют собой 

пережиток доистории, сфера которой все время сокращается вплоть до того 

момента, когда она – и это происходит только теперь – полностью исчезает. 
4. Между тремя сферами, о которых здесь идет речь, возможно – если они 

соприкасаются – глубокое взаимопонимание. Встречаясь, они осознают, что в 

каждом из них речь идет об одном и том же. При всей отдаленности они 

поражают своим сходством. Правда, здесь нет того, что доступно объективации 
как общезначимая истина (впрочем, это вообще возможно только в строгой, 

методически продуманной науке, которая способна без какого-либо 

преобразования распространиться на весь мир и призывает всех к соучастию); 

однако то подлинное и безусловно истинное, чем мы, люди, черпая из 
различных источников, живем в нашей истории, соотносится друг с другом и 

распознается в разных культурах. 

Все это можно резюмировать следующим образом: осевое время, 
принятое за отправную точку, определяет вопросы и масштабы, прилагаемые 
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ко всему предшествующему и последующему развитию. Предшествующие ему 
великие культуры древности теряют свою специфику. Народы, которые были 

их носителями, становятся для нас неразличимыми по мере того, как они 

примыкают к движению осевого времени. Доисторические народы остаются 

доисторическими вплоть до того времени, пока они не растворятся в 
историческом развитии, идущем от осевого времени; в противном случае они 

вымирают. Осевое время ассимилирует все остальное. 

Если отправляться от него, то мировая история обретает структуру и 
единство, способные сохраниться во времени, и, во всяком случае, 

сохранившиеся до сего дня. 

<…> 

II. СХЕМА МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
Для того чтобы удостовериться в основах нашего существования, мы 

обращаемся к глобусу. Глядя на движущийся в нашей руке глобус, мы 

пытаемся ориентироваться в тех основных положениях, которые сообщают нам 
географы и историки о разделении суши и моря, о различных странах света и 

государствах, о местах, где сложились первые культуры. 

1. В едином порыве массы земли простираются от западных берегов 

Европы и Африки к крайней восточной границе Америки, т. е. от 
Атлантического океана к Атлантическому океану. Атлантический океан в 

отличие от Тихого океана был вплоть до Колумба великой территориальной 

границей человечества, тогда как на восток и запад еще в доисторическое время 

повсеместно предпринимались путешествия. (Появление норманнов в Северной 
Америке – исключение, не имевшее серьезных последствий.) 

2. Расы: белые, черные, монголы, индейцы заселяли вплоть до нового 

времени земной шар в более или менее замкнутых областях; правда, 
существовали некоторые переходные расовые типы. 

3. Человек селился повсюду, где была хоть малейшая возможность жить. 

Перед нами огромные пространства на севере Азии, в Африке, Америке, где 

люди жили, не создавая, однако, ничего значительного в сфере духовной 
культуры. Перед нами области севера и юга, население которых, оттесненное к 

крайним их границам, свидетельствует самыми формами своего существования 

о том, что могут совершить люди. Мы видим, какое значение для культуры 
имеют основные типы ландшафта: долины рек. Средиземноморское 

побережье, океанские бухты, островной мир, равнины, степи, пустыни. 

4. Американский континент был заселен одной расой – индейцами. Здесь 

нет костных остатков доисторического периода, предшествовавшего 
появлению человека, или ранней стадии его существования. По-видимому, 

Америка была заселена сравнительно поздно пришельцами из Азии, 

передвигавшимися с севера на юг. 
5. Возникновение культуры территориально охватывает лишь узкую 

полоску всей земной поверхности от Атлантического до Тихоокеанского 

побережья, от Европы через Северную Африку, Переднюю Азию до Индии и 

Китая. Эта полоска, составляющая в длину около четверти, в ширину – меньше 
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двенадцатой части всей земной поверхности, содержит плодородную почву, 
разбросанную между пустынями, степями и горными кряжами. Все области, где 

возникли истоки высокой культуры, находятся внутри этой полосы. Вначале 

они независимы друг от друга; их творения распространяются, вступают в 

контакт друг с другом и вновь порывают связывающие их узы. Постоянное 
общение даже в этом поясе возникло поздно, но и тогда оно все время 

прерывалось; во всем своем объеме оно существует лишь несколько веков и 

создано европейцами. 

Внутри необъятного пространства, заселенного людьми, область 
возникновения культуры очень мала. То же можно сказать и о времени ее 

существования. 

В виде схемы историю в узком смысле можно представить себе 
следующим образом. 

Из темных глубин доистории, длящейся сотни тысячелетий, из десятков 

тысячелетий существования подобных нам людей в тысячелетия, 

предшествующей нашей эре, в Месопотамии, Египте, в долине Инда и Хуанхэ 
возникают великие культуры древности. В масштабе всей земной поверхности 

это – островки света, разбросанные во всеобъемлющем, сохранившемся едва ли 

не до наших дней мире первобытных народов. 
В великих культурах древности, в них самих или в орбите их влияния в 

осевое время, с 800 по 200 г. до н. э., формируется духовная основа 

человечества, причем независимо друг от друга в трех различных местах – в 

Европе с ее поляризацией Востока и Запада, в Индии и Китае. 
На Западе, в Европе, в конце средних веков возникает современная наука, 

а за ней с конца XVIII в. следует век техники; это – первое после осевого 

времени действительно новое свершение духовного и материального характера.  
Из Европы шло заселение Америки и формирование ее духовной 

культуры, исходило решающее в рациональной и технической сфере влияние 

на Россию с ее восточно-христианскими корнями; Россия же, в свою очередь, 

заселила весь север Азиатского материка до Тихого океана. 
Сегодняшний мир с его сверхдержавами – Америкой и Россией, – с 

Европой, Индией и Китаем, с Передней Азией, Южной Америкой и остальными 

регионами земного шара, постепенно в ходе длительного процесса, идущего с 
XVI в., благодаря развитию техники, фактически стал единой сферой общения, 

которая, несмотря на борьбу и раздробленность, во все возрастающей степени 

настойчиво требует политического объединения, будь то насильственного в 

рамках деспотической мировой империи, будь то в рамках правового 
устройства мира в результате соглашения. 

Мы считаем возможным сказать, что до сих пор вообще не было мировой 

истории, а был только конгломерат локальных историй. То, что мы называем 

историей, и то, чего в прежнем смысле больше не существует, было лишь 
мгновением, промежутком в какие-то пять тысячелетий между заселением 

земного шара, продолжавшимся сотни тысяч лет в доистории, и тем, что мы 

теперь рассматриваем как подлинное начало мировой истории. 
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В доисторическое время в объединенных группах людей, лишенных 
сознания своей взаимосвязи, происходило лишь повторяющее воспроизведение 

жизни, еще очень близкой к природной. Вслед за тем в нашей короткой, 

предшествовавшей сегодняшнему дню истории произошло как бы 

соприкосновение, объединение людей для свершения мировой истории, 
духовное и техническое оснащение перед началом пути. Мы только начинаем. 

Попытка структурировать историю, делить ее на ряд периодов всегда 

ведет к грубым упрощениям, однако эти упрощения могут служить стрелками, 
указывающими на существенные моменты. Вернемся еще раз к схеме мировой 

истории, чтобы не дать ей закостенеть в ложной односторонности. 

Человек четыре раза как бы отправляется от новой основы. Сначала от 

доистории, от едва доступной нашему постижению прометеевской эпохи 
(возникновение речи, орудий труда, умения пользоваться огнем), когда он 

только становится человеком? Во втором случае от возникновения великих 

культур древности. В третьем – от осевого времени, когда полностью 
формируется подлинный человек в его духовной открытости миру. В четвертом 

– от научно-технической эпохи, чье преобразующее воздействие мы 

испытываем на себе. 

В соответствии с этой схемой перед нами при интерпретации истории 
возникают четыре специфические группы вопросов, которые в наши дни 

воспринимаются как основополагающие вопросы мировой истории:  

1. Что явилось в доистории решающим для формирования человека? 

2. Как возникали начиная с 5000 лет до н. э. великие культуры древности?  
3. В чем сущность осевого времени и каковы его причины? 

4. Как следует понимать возникновение науки и техники? Что привело к 

«эпохе техники»? 
Недостаток этой схемы в том, что она исходит из четырех, правда, очень 

значительных, но по своему смыслу гетерогенных периодов мировой истории: 

прометеевской эпохи, эпохи великих культур древности, эпохи духовной 

основы нашего человеческого бытия, до сих пор сохранившей свою 
значимость, эпохи развития техники. Более убедительной, предвосхищающей 

будущее, можно считать схему, намеченную следующим образом: в доступной 

нам человеческой истории есть как бы два дыхания. 
Первое ведет от прометеевской эпохи через великие культуры древности 

к осевому времени со всеми его последствиями. Второе начинается с эпохи 

науки и техники, со второй прометеевской эпохи в истории человечества, и, 

быть может, приведет через образования, которые окажутся аналогичными 
организациям и свершениям великих культур древности, к новому, еще 

далекому и невидимому второму осевому времени, к подлинному становлению 

человека. 
Между этими двумя дыханиями наблюдаются, однако, существенные 

различия. Находясь на стадии второго дыхания, начиная его, мы способны 

познать первое, другими словами, мы обладаем историческим опытом. Другая 

существенная разница: если период первого дыхания пробился на несколько 
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параллельно развивавшихся островков цивилизации, то второе охватывает 
человечество в целом. 

В первом дыхании каждое событие, даже если оно выступало в образе 

великих империй, было локальным и никогда не являлось решающим для 

развития в целом. Именно поэтому и оказалась возможной специфика 
Западного мира и связанных с ним новообразований, тогда как другие культуры 

все больше отдалялись от осевого времени, не подавая на данном этапе надежд 

на то, что они в обозримое время придут в своей эволюции к каким-либо новым 

существенным возможностям. 
Напротив, в наше время все то, что произойдет, должно быть 

универсальным и всеохватывающим, развитие уже не может быть ограничено 

Китаем, Европой или Америкой. Решающие события, будучи тотальными, 
должны неминуемо носить совсем иной, роковой характер.  

В целом развитие, начало которого относится к первому дыханию, 

представляется нам теперь в своем многообразии так, будто оно привело бы к 

полному крушению, если бы на Западе не возникло начало чего-то нового. 
Теперь весь вопрос в том, сохранит ли грядущее развитие свою открытость и 

завершится ли оно, проходя через жесточайшие страдания, искажения и 

ужасающие провалы, созданием настоящего человека; хотя каким образом это 
произойдет, мы еще совершенно не можем себе представить. 

<…> 

ВІДЕОЗАВДАННЯ 3 

 

Подивіться український документальний фільм «Трипілля. Забута 

цивілізація старої Європи» (Україна, 2013). Що визнаєте про Трипільську 

цивілізацію? Які археологічні знахідки дають нам знання про цю культуру? 

Які релігійні уявлення мали трипільці? Що вам відомо про діяльність 

Вікентія Хвойка? 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IO_CQy9j6oA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IO_CQy9j6oA
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ТЕМА 3. КУЛЬТУРА ВІТЧИЗНЯНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

Повчання [Володимира Мономаха за Лаврентівським списком]  

 

Що ви знаєте про такий жанр середньовічної літератури, як 

«повчання»? Прочитайте оригінальний трвір доби Київської Русі. Які 

загальні риси середньовічної культури він відображає? Про які події 

розповідає автор?  

Якими рисами автор змальовує ідеального володаря, господаря, 

сім’янина? Чому князь несе більшу відповідальність ніж проста людина? 

Які поради щодо правління автор дає своїм нащадкам?  

На чому ґрунтуються, як вважав автор, моральні цінності? Які з них 

найголовніші? Яким він бачить шлях самовдосконалення? Які з етичних 

норм актуальні і для сьогодення? 

Повчання. Я, недостойний, дідом своїм Ярославом благословенним, 

славним, батьком возлюбленим і матір’ю своєю з Мономахів – названий при 

хрещенні Василем, руським іменем Володимир... і ради людей християнських, 
яких стільки уберіг з милості своєї і батьківської молитви від всіляких бід! 

Сидячи на санях, подумав я в душі своїй і похвалив Бога, що до сих днів мене 

допровадив. 

Хай діти мої, чи інший хто, слухаючи сю грамотицю, не посміються, а 
кому із дітей моїх вона буде люба – хай прийме її в серце своє і, не лінуючись, 

почне, як і я, трудитися. 

Перш за все, бога ради і душі своєї, майте страх божий в серці своєму і 
милостиню подавайте щедру,– бо то початок всякого добра. Якщо ж комусь не 

люба грамотиця ся, хай не насміхається, а так про неї скаже: на далекій путі та 

на санях сидячи, небилиць наговорив. 

Зустріли були мене на Волзі посли від братів моїх і сказали: «Приєднуйся 
до нас, і виженемо Ростиславичів, і волость їхню відберемо. Якщо ж не підеш з 

нами, то ми собі будемо, а ти собі». І я сказав: «Хоч ви й гніваєтесь, але не 

можу я ні з вами піти, ні клятву порушити». 
І відправивши їх, узяв Псалтир, розгорнув у печалі, і таке мені випало: 

«Пощо сумуєш, душе? Пощо бентежиш мене?» і далі. А потім вибрав слова ці 

чудові, розклав їх у ряд, і написав: «Якщо вам останні не любі, то беріть 

передніх». 
«Пощо сумуєш ти, душе моя? Пощо бентежиш мене? Я надіюсь на Бога, 

бо перед ним сповідаюся». «Не змагайся з лукавими, не завидуй творящим 

беззаконня, бо лукаві будуть знищені, а боготерпці – ті будуть володіти землею. 
І ще трохи – і не буде грішника, шукатиме місця свого – і не знайде. 

Покірнії ж успадкують землю і насолоджуватимуться багатоликим 

світом. Наглядає грішний за праведним і скрегоче на нього зубами своїми. 

Господь же посміється з нього і провидить, коли прийде день його [останній]. 
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Оружжя добули грішники, напинають лук свій, щоб підстрелити убогого і 
нужденного, вразить справедливих серцем. Оружжя їхнє вразить власне серце, 

а луки їхні зламаються. Лучче малість праведних, аніж великі багатства 

грішних. Бо сила грішних зламається, а праведних зміцнює Господь. Отож, 

грішники згинуть, а праведних же він милує і дає їм. Отож, ті, що 
благословляють його, успадкують землю, а ті, що проклинають його, будуть 

випущені. Господь стопи чоловіка направляє. І навіть коли впаде – не 

розіб’ється, бо Господь підтримує руку його. Молодим був і постарів, а не 

бачив залишеним праведника, ні дітей його, щоб хліба просили. Щодень подає 
милостиню і в борг дає праведний, і нащадки його благословенні будуть. 

Ухиляйся від зла, твори добро, шукай миру і проганяй [зло], – і живи во віки 

віків». 
«Коли б повстали люди, то живими б пожерли нас; коли б розгнівалась на 

нас лють його, то вода б нас потопила». 

«Помилуй мене, Боже, бо зневажив мене чоловік, щодень борючись, 

гнітить мене. Зневажили мене вороги мої, бо багато бореться проти мене з 
неба». «Возвеселиться праведник і, коли побачить відомщення, руки свої омиє 

в кров грішника. Адже сказав чоловік: «Якщо є нагорода праведнику, то є й 

Бог, що творить суд на землі». «Візьми мене із рук ворогів моїх, Боже, і від тих, 
що повстають на мене, відніми мене. Увільни мене від творящих беззаконня і 

обрятуй мене від кровожадних, які полонили душу мою». 

«І, як гнів у люті його, так життя і воля його: ввечері вселяється плач, а 

ранком [з’являється] радість». 
«Бо лучче милість твоя, аніж життя моє, і вуста мої хай восхвалять тебе. 

Так благословлю тебе за життя моє і в честь твою здійму руки мої». 

«Заховай мене від сонмища лукавих і від зборища творящих неправди». 
«Возвеселіться, всі праведні серцем. Благословляю Господа повсякчас, 

безкінечна хвала йому» і таке інше. 

От так і Василій навчав, зібравши біля себе юних, мати душу чисту й 

незаплямовану, тіло худокосте, розмову лагідну і дотримуватись слова 
Господнього: «Їжа і питво має бути без шуму великого, при старших мовчать, 

премудрих слухать, старшим коритися, з рівними і меншими в любові бути,– 

розмовляти без лукавства, а розуміти багато; не лютитися словом, не хулити 
мовою, не багато сміятися, соромитись старших, з жінками безпутними не 

розмовляти, очі долу опускати, а душу д’горі, уникаючи їх. Не ухилятися 

наставляти падких до влади, ні в що ставити, що від усіх честь. Коли ж хтось із 

вас може іншим корисне зробити, від Бога на віддяку і насолодження вічними 
благами – хай надіється». «О Владичице Богородице! Відведи від убогого серця 

мого гордість і буйство, щоб не величався марнотами світу цього у нашім 

пустотнім житті». 

Навчися, праведний чоловіче, поступати благочестиво, навчися, за 
євангельським словом, «очима управлять, язик стримувать, ум упокорювать, 

тіло поневолювать, гнів погублять, помисли чисті мати, спонукаючись на добрі 

діла ради Господа; позбавлений – не мсти, зненавиджений – люби, гнаний – 
терпи, підданий хулі – моли, умертви гріх». 
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«Заступайтесь за обиженого, давайте розраду сироті, оправдайте 
вдовицю. Приходьте, щоб об’єднатися,– говорить Господь.– Якщо гріхи ваші 

будуть як багряниця, обілю я їх, як сніг» і таке інше. 

«Засіяє весна посту і квіт покаяння; очистимо себе, браття, від всілякої 

крові, тілесної і душевної. Звертаючись до світодавця, говоримо: «Слава тобі, 
чоловіколюбче!» 

Справді, діти мої, зрозумійте, який до тебе чоловіколюбивий Бог 

милостивий і премилостивий. Ми, люди, грішні і смертні, і якщо нам хтось зло 
зробить, то хочемо зтерти його і кров його пролити негайно; а Господь наш, 

володіючи і життям і смертю, безмірні гріхи наші терпить і аж до кінця життя 

нашого. Як люблячий батько б’є дитя своє і знову пригортає до себе, так і 

Господь наш показав нам, як ворогів перемагать, як трьома добрими ділами 
позбуватися від них і перемагати їх: покаянням, сльозами і милостинею. І це 

вам, діти мої, не тяжка заповідь Божа, як тими ділами трьома позбутися гріхів 

своїх і царства [небесного] не лишитися. І, Бога ради, не лінуйтеся, умоляю вас, 
не забувайте тих трьох діл: не тяжкі вони, ні усамітнення, ні чернецтво, ні 

голод, що інші добродійні терплять, адже й малими ділами [можна] заслужить 

милість Божу. 

«Що таке чоловік, як подумаєш про нього?» «Великий ти, Господи, і 
дивні діла твої, і ніяк не може розум людський розповісти про чудеса твої»,– і 

знову кажемо: «Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і благословенне і славне 

ім’я твоє во віки по всій землі». 

І хто не воздасть хвалу, не прославлятиме сили твоєї і твоїх великих 
чудес і доброт, содіяних на цьому світі: як небо влаштовано, а чи сонце, чи 

місяць, чи зорі, і тьма, і світло, і земля на водах покладена, твоїм, Господи, про-

мислом! Звірі різні, і птиці, і риби украшені твоїм, Господи, промислом! І 
цьому диву дивуємось, як із персті6 створив чоловіка, які лиця різноликі у 

людської подоби, що коли і всіх людей зібрать, не всі вони на одне лице, але 

кожний має своє лице за Божою мудрістю. 

І цьому дивуватимемось, як птиці небесні із вирію7 ідуть і, перш за все, в 
наші руки, і не поселяються в одному місці, але і сильні і слабенькі 

розселяються, за Божим повелінням, по всій землі, щоб наповнились ліси і 

поля. І все ж те дав Бог на догоду чоловікові, для їжі, для розваги. Велика, 
Господи, милість твоя до нас, що ті блага створив ти ради чоловіка грішного. І 

ті ж птиці небесні умудрені тобою, Господи, коли повелиш, то заспівають і 

чоловіка тобі розважать, а коли не повелиш їм, то й ті, що голос мають, 

оніміють. «І благословенний ти, Господи, і восхвалений сильно». «Всілякі 
чудеса і блага створив і зробив. І хто не хвалить тебе, Господи, і не вірує всім 

серцем і всією душею во ім’я Отця і Сина і Святого Духа,– хай буде 

проклятий». 
Оці слівця божественні прочитавши, діти мої, похваліте Бога, дающого 

нам милість свою; а се від слабкого мого розуму напучення. Вислухайте мене, 

                                                           
6 Земля. 
7 Теплі краї. 
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якщо не все приймете, то половину. 
Якщо вам Бог пом’якшить серце, і сльози свої зроните за гріхи свої, 

кажучи: «Як блудницю, і розбійника, і митаря8 помилував ти, так і нас, 

грішних, помилуй!» І в церкві це робіть і [спать] лягаючи. Не грішіть ані єдину 

ніч, а якщо можете, поклоніться до землі, а коли вам нездужатиметься, то тричі. 
А того не забувайте, не лініться, бо тим нічним поклоном і молитвою чоловік 

перемагає диявола, і що вдень согрішить, то тим чоловік [вночі] спасається [від 

гріха]. А якщо і на коні їдучи не будете ні з ким справ мати, і коли інших 

молитов не вмієте промовлять, то «Господи помилуй» повторяйте 
безперестанку про себе: бо та молитва найліпша,– аніж розмишлять, їздячи, про 

нісенітницю. 

А найголовніше – убогих не забувайте, а скільки можете по змозі годуйте 
і подайте [милостиню] сироті, і вдовицю оправдуйте самі, а не давайте сильним 

погубити людину. Ні правого, ні винуватого не вбивайте і не веліть убивати 

його. Якщо навіть заслуговуватиме смерті, і то не погубляйте жодного 

християнина. Слово мовлячи, і про погане, і про добре, не кляніться Богом і не 
хрестіться, бо в тому нема тобі ніякої потреби. Якщо ж ви будете клятву давати 

братам чи будь-кому, то провірте серце своє і, на чому можете устоять, у тому і 

кляніться, а, поклявшися, дотримуйтесь, аби, порушивши [клятву], не погубили 
душі своєї. Єпископи, і попи, і ігумени з любов’ю приймайте від них 

благословення, і не стороніться їх, і, в міру сил своїх, любіть і печіться про них, 

щоб прийняти їхню молитву від Бога. А понад усе – гордині не майте ні в серці, 

ні в розумі, але скажемо: «Смертні ми, сьогодні живі, а завтра – в гріб; це все, 
що ти нам дав, не наше, а твоє, доручене нам тобою на мало днів. І в землі не 

ховайте [скарбів], то нам великий гріх. Старих шануй, як отця, а молодих – як 

братів. У домі своєму не лінуйтеся, а все помічайте. Не покладайтесь на тівуна9, 
ні на отрока10, щоб не насміхалися гості ваші ні з дому вашого, ні з обіду 

вашого. На війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод; ні питву, 

ні їді не попускайте, ні спанню; і сторожів самі споряжайте, і вночі, 

розставивши скрізь [сторожу], біля воїв самі лягайте, а рано вставайте; а 
оружжя не спішіть із себе знімати, не роздивившись, бо з-за лінощів раптово 

чоловік гине. Лжі остерігайтеся, і п’янства, і блуду, бо в них гине душа і тіло. 

Куди б ви не йшли і якими шляхами по своїх землях, не давайте отрокам 
чинити пакості, ні своїм, ні чужим, ні в селах, ні в житлах, щоб не почали вас 

проклинать. Куди не підете і де не станете, напійте і нагодуйте страждущого. А 

найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов, чи простий чоловік, 

чи знатний, чи посол. Якщо не можете [пошанувати його] дарами, то їжею і 
питвом: бо вони мимоходом прославлять чоловіка по всіх краях або добрим, 

або злим. Хворого відвідайте, покійного проведіть, бо всі ми смертні. І чоловіка 

не минайте, не привітавши, доброго слова не сказавши. Жінку свою любіть, але 

не давайте їм над собою влади. Це ж і кінець всьому: страх Божий майте над 
усе.  

                                                           
8 Збирач податі; вважався злодієм і обманщиком. Слово «митар» сприймалося як синонім слову «грішник». 
9 Управитель княжого дому; виконував також судові та адміністративні доручення. 
10 Молодший (за посадою, не за віком) князівський дружинник. 
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Якщо почнете забувати це, то частіше перечитуйте: і мені не буде 
соромно, і вам буде добре. 

Не забувайте того доброго, що вмієте, а чого не вмієте, тому навчайтеся, 

як батько мій, дома сидячи, вивчив п’ять мов, у тому честь мав від інших країн. 

Лінь-бо – мати всьому: що уміє, те забуде, а чого не вміє, того не навчається. 
Добро діючи, не лінуйтеся ні на що добре, найперше – до церкви: хай не 

застане вас сонце в постелі. Так і отець мій блаженний робив, і всі знатні мужі 

славетні. На заутрені воздати Богові хвалу і потім, коли сонце сходить і 
побачивши сонце, належить прославити Бога із радістю і сказати: «Просвіти очі 

мої, Христе Боже, що дав ти мені світ свій красний!» І ще: «Господи, додай 

мені літо до літа, щоб у подальшому, в гріхах своїх покаявшись, оправдав 

життя своє». Так я похваляю Бога, сідаючи думать з дружиною, чи людям суд 
творити, чи на лови їдучи, чи дань збираючи, чи спать лягаючи: спання Богом 

визначено на полуднє. По цьому визначенню відпочивають і звірі, і птиці, і 

люди. 
А це вам повідаю, діти мої, про труд свій, який я сповняв, шляхи 

верстаючи і на ловах із тринадцяти років. Перший раз ішов я до Ростова через 

[землю] в’ятичів. Послав мене отець, а сам пішов на Курськ. І знову другий раз 

ходив у Смоленськ із Ставком Скордятичем, який потім пішов на Берестя з 
Ізяславом, а мене послав у Смоленськ, а із Смоленська пішов я у Володимир. 

Тої ж зими послали мене брати у Берестя на пожарище, де ляхи були попалили, 

і там я тримав город у тиші. Потім пішов у Переяслав до батька, а після 

Великодня із Переяслава у Володимир – у Сутейську мир заключить із ляхами. 
Звідти знову на літо – у Володимир. 

Тоді послав мене Святослав у Ляхи. Ходив за Глогів до Чешського лісу, 

ходив у землі їхній чотири місяці. І в те ж літо і дитя перше народив, 
новгородське. А звідти [пішов] до Турова, а на весну в Переяслав, потім до 

Турова. 

Як умер Святослав, я знову – в Смоленськ, а із Смоленська тієї ж зими – у 

Новгород; на весну – Глібові на поміч. А літом із батьком під Полтеськ, а 
другої зими із Святополком під Полтеськ,– випалили Полтеськ. Він пішов у 

Новгород, а я з половцями на Одреск, воюючи, і в Чернігів. І знову із 

Смоленська прийшов до отця у Чернігів. І Олег прийшов [туди] із Володимира 
виведений, і запросив його із батьком до себе на обід у Чернігові на Краснім 

дворі, і подарував отцю триста гривен золота. І знову, коли із Смоленська 

повертався, ішов, б’ючись із половецькими воями, до Переяслава і застав там 

отця, який з походу повернувся. Тоді знову ходили того ж літа із батьком і з 
Ізяславом до Чернігова битися з Борисом. І перемогли Бориса і Олега. І знову 

пішли у Переяслав, і стали в Оброві. 

І Всеслав Смоленськ попалив, і я з чернігівцями, сівши о двох конях, 
погнав, і не застав у Смоленську. Тим же шляхом, женучись за Всеславом, 

попалив землю і повоював до Лукомля і до Логожська, потім на Дрюцьк, 

воюючи, потім у Чернігів. 

А в ту зиму повоювали половці Стародуб весь, і я ходив із чернігівцями і 
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з половцями, на Десні захопили [в полон] князів Асадука і Саука, а дружину 
їхню перебили. І наступного ранку за Новим Городом розігнали сильне військо 

Белкатгіна, а семечів і полон весь відбили. 

А у В’ятичі ходив дві зими на Ходоту і на сина його, і до Кордну ходив 

першої зими. І ще за Ізяславичами [гналися] за Микулин, і не настигли їх. І тієї 
весни – до Ярополка у Броди на раду. Того ж літа ходили в погоню за Хорол 

ріку за половцями, які захопили були Горошин. 

І тієї осені ходили з чернігівцями і в половцями-читієвичами до Мінська: 

захопили город і не залишили в ньому ні челядника, ні скотини. 
Тієї зими ходили до Ярополка на раду у Броди і дружбу велику 

заключили. 

І весною посадив мене отець у Переяславі попереду братів, і ходили за 
Супій. І, йдучи в город Прилуку, несподівано нас зустріли половецькі князі із 

вісьмома тисячами, і хотіли б ради з ними битися, але оружжя відіслали були 

вперед на повозах, і ввійшли в город. Тільки семця одного взяли живим та 

декілька смердів, а наші їхніх більше перебили і зловили; і половці, не сміючи 
навіть коня взяти в руки, повтікали тієї ж ночі на Сулу. А наступного дня, на 

Госпожин день, ходили до Білої Вежі, і Бог нам поміг і свята Богородиця: 

перебили дев’ятсот половців і двох князів взяли – Багубарсового брата Асиня і 
Сакзя, і тільки два мужі їхні втекли. 

А потім на Святославль гналися за половцями, а потім на город Торчеськ, 

і потім на Гюргів за половцями. І знову на тому боці [Дніпра], біля Красна, 

половців перемогли. І потім із Ростиславом же у Варина вежі взяли. І потім 
ходив у Володимир, знову Ярополка посадив, і Ярополк помер. 

І знову після батькової смерті і при Святополку на Стугні билися з 

половцями до вечора, билися біля Халіпа, і потім мир заключили із Тугорканом 
і з іншими князями половецькими, і у Глібових людей відібрали дружину всю 

свою. 

І потім Олег на мене прийшов із усією Половецькою землею до 

Чернігова, і билася дружина моя з ним вісім днів за малу греблю, і не дали 
ввійти їм в острог. Жаліючи душі християнські, і села палаючі, і монастирі, я 

сказав: «Не хвалитися поганим!» І віддав братові стіл батька його, а сам пішов 

на стіл батька свого в Переяслав: і вийшли ми в день святого Бориса із 
Чернігова, і їхали крізь полки половецькі, і не сто [воїв було в] дружині, а разом 

із дітьми і з жонами. І облизувалися на нас [половці], як вовки, стоячи і біля 

перевозу і на горах, та Бог і святий Борис не дав їм мене на поживу, 

неушкоджені дійшли ми до Переяслава. 
І сидів я у Переяславі три літа і три зими з дружиною своєю, і чимало бід 

прийняв від війни і від голоду. І ходили на воїв половецьких за Римів, і Бог нам 

поміг – перебили їх, а других в полон забрали. 

І знову ж, Ітларевих чад перебили, і вежі їхні взяли, пішовши за Голтав.  
І в Стародуб ходили на Олега, тому що накладав був із половцями. І на 

Буг ходили, із Святополком на Боняка [ходив] за Рось. 

І в Смоленськ ходили, із Давидом замирилися. І знову, вдруге, ходили із 
Ворониці. 
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Тоді ж і торки прийшли до мене із половцями-читієвичами, ходили ми їм 
назустріч на Сулу. 

І потім знову ходили на зиму в Ростов, і три зими ходили в Смоленськ. Із 

Смоленська пішов я в Ростов. 

І знову з Святополком ганялися за Боняком, але не убили, і не наздогнали 
його. 

І на зиму пішов у Смоленськ, із Смоленська вийшов після Великодня; і 

Гюргева [Юрієва] мати померла. 
У Переяслав прийшов на літо, зібрав братів. 

І Боняк прийшов зі всіма половцями до Кснятина, пішли за ним із 

Переяслава за Сулу, і Бог нам поміг, і полки їхні перемогли, і князів полонили 

ліпших, і після Різдва уклали мир із Аепою, і, взявши у нього дочку, пішли в 
Смоленськ. І потім я пішов у Ростов. 

Повернувшись із Ростова, знову пішли на половців, на Урубу, із 

Святополком, і Бог нам поміг. 
І потім знову на Боняка до Лубен, і Бог нам поміг. 

І потім ходили до Воїня із Святополком; і потім знову пішли на Дон із 

Святополком із Давидом, і Бог нам поміг. 

І до Виру прийшли було Аепа і Боняк, хотіли взяти його; до Ромна пішли 
ми з Олегом і з дітьми на них, а вони, прочувши, втекли.  

І потім на Мінськ ходили на Гліба, який захопив наших людей, і Бог нам 

поміг, і зробили те, що задумали. 

І потім ходили до Володимира на Ярославця, не стерпівши злочинів його. 
А із Чернігова до Києва зо сто разів їздив до батька, за день приїжджав до 

вечерні. А всіх переїздів було вісімдесят три лише великих, а решту малих і не 

згадаю. І мирів укладав із половецькими князями без одного двадцять, і з 
батьком, і без батька, і дарував скотини багато і багато одягу свого.  

І звільнив ліпших половецьких князів із оков стільки: двох братів 

Шаруканевих, Багубарсових три, чотирьох братів Овчини, а всіх інших ліпших 

князів – сто. А самих князів Бог живими в руки давав: Коксус із сином, Аклан, 
Бурчевич, таревський князь Азгулуй, інших кметів11 молодих п’ятнадцять, цих 

я живими привів, порубав і пометав у ту річку Славлий. А по черзі перебив біля 

200 у те врем’я ліпших. 
А от так трудився на ловах, доки сидів у Чернігові, і коли із Чернігова 

вийшов, і до цього літа по сто [звірів] заганяв і брав без великих зусиль, окрім 

інших ловів поза Туровом, де я з батьком ловив всякого звіра. 

А от що я в Чернігові робив: коней диких своїми руками у пущах в’язав, 
по десять і двадцать живих коней, окрім того, по Росі їздячи, ловив своїми 

руками тих же диких коней. Два тури піднімали мене на рогах разом із конем, 

олень мене один бив і два лосі, один ногами топтав, а другий рогами бив, вепр 
мені на бедрі меч відняв, ведмідь мені біля коліна пітник укусив, лютий звір 

стрибнув мені на бедра і коня разом зі мною звалив. І Бог неушкодженим мене 

зберіг. І з коня багато падав, голову собі двічі розбивав, і руки і ноги собі 
                                                           
11 Витязь, дружинник. 
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вередив12, в юності своїй вередив, не жалів життя свого, не щадив голови своєї. 
Те, що треба було робити отроку моєму, сам робив, на війні і на ловах, 

вночі і вдень, у спеку і в мороз, не даючи собі спокою. На посадників13, ні на 

биричів14 не оглядався, сам робив, що було потрібно, весь наряд, і в домі своєму 

робив так само. І для ловчих ловчий наряд сам давав, що стосувалося і конюхів, 
і соколів, і яструбів. 

А ще і бідного смерда, і вбогу удовицю не давав сильним обідити, і 

церковний порядок і службу сам пильнував. 

Тож не осуджуйте мене, діти мої чи хто інший, коли прочитає це: бо не 
хвалю себе, ні відваги своєї, а хвалю Бога і прославляю милість його, що мене. 

грішного і мізерного, стільки літ оберігав від того смертного часу, і не лінивим 

створив мене, бідного, а на всі діла людські потрібним. І цю грамотицю 
прочитаючи, подвигніться на всі добрі діла, славлячи Бога і святих його. 

Смерті-бо, діти, не бійтеся ні ратньої, ні від звіра, але мужське діло вершіть, як 

вам Бог подасть. Бо коли я ні від раті, ні від звіра і від води, і з коня падаючи 

[не загинув], то і з вас ніхто не зможе постраждати і загинути, якщо не буде на 
те волі Божої. А коли від Бога буде смерть, то ні отець, ні мати, ні брати не змо-

жуть відняти [у неї], але коли й про добро дбати, то Божа охорона ліпша 

людської. 
«О многостраждальний і печальний я!15 Багато, душе, борешся з серцем, і 

перемагаєш серце моє, оскільки, тлінням будучи, роздумую, як постати перед 

страшним суддею, не покаявшися і не примирившися між собою. Бо коли хто 

каже: «Бога люблю, а брата свого не люблю, то лож». І ще: «Коли не відпустите 
гріхів братових, то і вам не відпустить Отець ваш небесний». Пророк каже: «Не 

змагайся з лукавими, не заздри творящим беззаконня». «Що добріше і 

прекрасніше, ніж жити братам у згоді!» А все від диявольського наущення, бо 
ж були війни і за розумних дідів наших, і за добрих і блаженних отців наших. 

Диявол-бо не хоче добра родові людському, сварить нас. Так оце я тобі 

написав, оскільки приневолив мене син мій, якого ти, [Боже], хрестив, і який 

ото сидить поблизу тебе. Прислав він до мене мужа свого із грамотою, кажучи: 
«Поладимося і помиримося, а братові моєму суд [Божий] прийшов. А ми з 

тобою не будемо месниками, а покладемо те на Бога, коли вони самі стануть 

перед Богом, а Руської землі не будемо губить». І я побачив смиренність сина 
свого, пом’якшав і. Бога устрашившись, сказав: «Він по молодості своїй і 

нерозумності такий смиренний, на Бога уповає, я ж чоловік грішний більше 

всіх людей». 

Послухав я сина свого, написав тобі грамоту: «Чи приймеш її з добром, 
чи з хулою, побачу із твоєї відповіді. Адже цими словами я попередив тебе, 

                                                           
12 Ятрити, подразнювати рани. 
13 Намісник князя у землі, що входила у склад Київської держави. 
14 Адміністративно-судовий виконавець, збирач податків. 
15 Це інший твір Володимира Мономаха, його лист до двоюрідного брата Олега Святославича (в «Слові о полку 
Ігоревім» названий Олегом «Гориславичем»), написаний в 1096 р. Ця дата, очевидно, й пояснює, чому 
«Повчання», в якому йдеться й про пізніші події, включено в літопис саме під 1096 роком. У міжусобній 
боротьбі між Олегом Святославичем і курським князем Ізяславом Володимировичем (сином Мономаха) 
останній був убитий 6 вересня 1096р. З приводу цього вбивства і написано листа. 
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чого надіюсь від тебе, смиренністю і покаянням, бажаючи в Бога старих гріхів 
своїх відпущення. Господь бо наш – не чоловік, але Бог всієї вселенної, і як 

захоче, то в одну мить створить все, що хоче, та сам перетерпів і хулу, і 

оплювання, і биття, і на смерть віддав себе, над життям маючи владу і смертю. 

А що ми, люди грішні і злі? – сьогодні живі, а завтра мертві, сьогодні в славі і в 
пошані, а завтра у гробу і в забутті. Інші надбане нами розділять. 

Подивись, брате, на батьків наших: що взяли [з собою] чи на що їм [там] 

одяги? Але тільки [і взяли з собою те], що зробили вони душі своїй. Тобі 
першому, брате, належало послати до мене з цими словами. Коли ж убили дитя 

моє і твоє16 у тебе на очах, годилося б тобі, побачивши кров його і тіло, зів’яле 

подібно квітці, яка щойно розквітла, подібно ягняті заколеному, сказати, стоячи 

над ним, вникнувши в помисли душі своєї: «Горе мені! Що я зробив? Я, 
скориставшись його нерозумністю, ради неправди світу цього марнотного, взяв 

гріх на себе, а батькові й матері його дав сльози». 

І сказати належало б [тобі], як сказав Давид17: «Я знаю, гріх мій стоїть 
переді мною завжди». Не ради пролитої крові помазаник божий Давид, 

перелюб вчинивши, посипав голову свою [попелом] і плакав гірко. У той же час 

відпустив йому Бог гріхи його. А перед Богом треба було б [тобі] покаятися, а 

до мене написати листа утішливого, а сноху мою послати до мене18, бо нема в 
ній ні зла, ні добра, хай би я обійняв її і оплакав мужа її і свайбу їхню, замість  

пісень, бо не бачив їхньої першої радості, ні вінчання їхнього через гріхи свої! 

Так, Бога ради, відпусти її до мене якнайшвидше з першим послом, хай я з нею 

закінчу сльози, посажу її на місці і сяде вона як горлиця на сухому дереві, 
жаліючи, а я утішуся в Бозі. 

Тим-бо шляхом ішли діди і батьки наші: суд від Бога йому прийшов, а не 

від тебе. Якби ти тоді свою волю вволив і Муром добув, а Ростова б не займав і 
послав до мене, то ми тут би і домовилися. Але сам розсуди, чи мені посилати 

до тебе належало, а чи тобі до мене? Якби ти звелів дитяті: «Порадься з 

батьком», я б десять раз послав. 

Чи дивно, що муж поліг у поході? Так гинули ліпші із предків наших. Хай 
би не вишукував був чужого і мене у ганьбу і в печаль не вводив. Підговорили 

бо його парубки, хай би собі що-небудь добули [самі], але йому здобули зло. І 

якщо почнеш каятися перед Богом, і до мене щиросердним будеш, пославши 
посла свого чи єпископа, і листа напишеш із запевненням [миру], то й волость 

візьмеш добром, і наше серце прихилиш до себе, і ліпше будемо, ніж раніше: я 

тобі не ворог і не месник. Не хотів-бо крові твоєї видіти у Стародубі, але не дай 

мені Бог кров від руки твоєї видіти, чи від повеління твого, чи котрогось із 
братів. Якщо ж я брешу, хай Бог мене судить і хрест чесний. Чи в тому гріх 

сотворив, що на тебе ішов у Чернігів, ради поганих, у тому каюся, про те я 

братам висловив жаль і знову повідав, бо я – людина. 
Якщо тобі добре, хай з тим, якщо тобі лихо, то от у тебе сидить син твій 

                                                           
16 Очевидно, син Мономаха Ізяслав був хрещеником Олега Святославича. 
17 Цар Ізраїльсько-Іудейської держави (бл. 1004 – 965 до н.е.). Вважався автором псалмів, що включені у Біблію. 
18 Хто була невістка князя Володимира, дружина Ізяслава,– невідомо. 
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хрещений із малим братом своїм, хліб їдять дідівський, а ти сидиш на своєму 
[хлібі],– на цьому і домовляйся. Якщо ж хочеш їх убить, то вони у тебе, 

оскільки не хочу я лиха, але добра хочу братії і Руській землі. А те, що хочеш 

взяти насильно, давали тоді у Стародубі як вотчину твою, милосердуючи до 

тебе. Сам Бог свідок тому, що ми з братом твоїм радилися на випадок, якщо він 
не зможе домовитися без тебе. І ми не зробили ніякого лиха, навіть не сказали: 

«Домовляйся з братом, доки не домовитесь». Якщо котрийсь із вас не хоче 

добра, ні миру християнам, то не дасть йому Бог узріти миру душі його на тому 

світі! 
Не з потреби говорю тобі чи біди моєї, посланої Богом, сам почуєш. Але 

душа мені своя лучча всього світа цього. На страшному суді без оскаржувача 

сам на себе виказуватиму і інше. 
«Премудрості наставниче і розуму давче, нерозумних учителю і 

нужденних заступнику!19 Утверди в розумі серце моє, Владико! Ти дай мені дар 

слова, Отче, вустам моїм не перешкоджай волать до тебе: «Милостивий, 

помилуй падшого!» «Надія моя–Бог, пристанище–Христос, оборона – Святий 
Дух! Надіє і обороно моя, не зневаж мене, блаженна. Ти у мене помічниця в 

печалі, і в недугах, і від усіх бід, і тебе славлю, оспівана! І розумійте і видьте, 

що я Бог, випробовую серця і відаю помисли, викриваю діла, спалюю гріхами, 
даю суд сироті, і бідному, і злиденному». «Схилися, душе моя, і про діла свої 

подумай, які содіяла, очима своїми оглянь їх, і краплю зрони сліз своїх, і 

повідай відкрито всі діла свої і всі помисли Христу, і очистись». Андрію 

чесний, отче преблаженний, пастуше Крітський! Не лишай молитися за нас, 
шануючих тебе, хай позбудемося всі, шануючі пам’ять твою вірно, гніву, і 

печалі, і тління, і гріха, і бід. Город свій схорони, Діво, Матір пречистая 20, який 

тобою чесно царствує, хай тобою кріпиться і на тебе надіється, перемагає у всіх 
війнах, відмітає ворогів і тримає їх у послусі. «О Пречистая Матір, що народила 

найсвятіше із святих – Слово! Прийнявши нинішній послух, від всілякої напасті 

і грядущої муки захисти [нас], до тебе волаючих. Молимося тобі, раби твої, і 

схиляємо коліна серця нашого: схили вухо твоє, чистая, і спаси нас, в скорботах 
занурених вічно, і сохрани від всякого ворожого полону твій град, Богородице! 

Пощади, Боже, спадщину твою, прогрішіння наші всі зневаж, маючи нині нас, 

воздающих молитви тобі і тій, що родила тебе на землі без сімені, земну 
милість, призволившу обернути, Христе, в чоловіка». Пощади мене, Спасе, 

народився і зберіг ту, що народила тебе, нетлінною після народження твого, 

коли сядеш судити діла мої, як безгрішний і милостивий, як Бог і 

чоловіколюбець. 
Діво пречистая, неспокушена шлюбом, богообрадувана, віруючим 

настанова! Спаси мене, пропащого, до Сина твого волаючого: «Помилуй мене, 

Господи, помилуй! Якщо хочеш судити, не осуди мене на вогонь, не плямуй 

мене гнівом своїм, – молить тебе Діва чистая, рождениця твоя, Христе, і безліч 
ангелів і мучеників сонм». 

                                                           
19 Це окремий твір, включений в «Повчання» – молитва Володимира Мономаха, навіяна покаяльним каноном 
Андрія Крітського. 
20 Богородиця вважалася покровителькою Києва. 
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Во ім’я Христа Ісуса, Господа нашого, йому ж належить честь і слава, 
Отцю і Сину і Святому Духу, завжди і нині, і во віки віків. 

 

 

ЗАВДАННЯ 2 

 

Слово Данила Заточника, писане до князя свого Ярослава 

Володимировича 

 

Данило Заточений (Заточник) – давньоруський письменник XII – XIII 

ст. Прочитайте текст. Кому і навіщо текст адресований? Які історичні 

факти ми знаємо про автора тексту? Яким з нього постає образ 

давньоруського інтелектуала? 

Якими рисами автор змальовує князя? Як він обґрунтовує 

необхідність сильної князівської влади? Від кого і чого його застерігає?  

Які риси людського характеру Данило засуджує? Що для нього 

визначає цінність людини? Що автор вважає доброчесністю? Які прояви 

людської натури засуджує?  

Текст Заточника рясніє народною мудрістю, приказками та 

цитатами з Біблії. Випишіть деякі з них і поясніть їх сенс. 

Вострубімо, як у злотоковані труби, в розум ума свойого, 

почнімо бити, як у органи срібні, у знання мудрості своєї, 
висвистуючи на богом одуховлених сопілках,  

аби сколихнути вас,  

корисні для душі помисли! 
Устань, славо моя,  

встань у псалтирі і в гуслях.  

Устану рано, 

розповім тобі про себе, господи,  
і розкрию притчами твоїми уста мої,  

і заспіваю язиком [твоїм] славу мою.  

Серце-бо розумного  
кріпиться в тілі його  

красою і мудрістю. 

Був язик мій як тростина книжника-скорописця21  

і уста виткі, як річкова бистрина; 
розбив я [їх] зозла, 

як давні [розбивали] немовлят об камінь. 

Не боюся, пане-княже, нахваляння твойого на мене. 
Бо я, мов та смоковниця проклята22: 

не маю плоду покаяння, 

бо маю серце, як лице без очей. 

                                                           
21 Інструмент для письма. 
22 За євангеліем, Ісус Христос, входячи в Єрусалим, прокляв безплідну смоковницю (фігове дерево). 
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Був розум мій 
як нічний ворон на руїнах чи паркані; 

розсипалось життя моє, 

як ханаанський цар23, од буйства. 

Укрили мене злидні, як Червове море фараона24. 
Се ж був написав, 

Утікаючи од лиця уміння мойого, 

як Агар-рабиня 

од Сарри, пані своєї25. 
Але пане-княже, 

бачив я твоє добре серце до себе 

і вдався до притаманної тобі любові. 
Каже, пане, письмо святе: 

тому, хто просить у тебе, дай; 

а хто стукає, одчини, 

аби не позбувся царства небесного. 
Бо написано: 

скинь на господа печаль свою,  

і той тебе живитиме вовіки.  
Я ж, пане-княже,  

був як бур’ян-трава,  

що росте попідтинню; 

на неї ні сонце не сяє, 
ні дощ не йде; 

Так і я – 

од усіх обиди приймаю, 
бо не огороджує мене страх грози твоєї. 

Отож, пане-княже, 

прошу тебе, не дивись на мене, як вовк на ягня, 

а, пане, подивись на птиць небесних, 
як ті не сіють, не жнуть, 

ні у житницю свою не збирають, 

а надію мають на милість божу. 
Так, пане, хочу і я милості твоєї, 

як олень при джерелі водному. 

Бо ж, пане-княже, 

кому боголюбіє, 
а мені горе лютеє. 

Кому Біле озеро, 

а мені чорніше од смоли. 

                                                           
23 Стіни міста Єрихона, столиці ханаанських царів, начебто розсипалися від гуку труб і крику війська. 
24 За біблійною легендою, ізраїльтяни, тікаючи з Єгипту, пішли через Червоне море, яке розступилося перед 
ними. Фараон кинувся слідом, але море зімкнулося і поглинуло фараона з військом. 
25 Сарра, жінка Авраама, була, за біблійним переказом, безплідна. Вона вмовила Авраама взяти собі за жінку 
рабиню Агар. Завагітнівши, Агар почала зневажати Сарру і та її не раз за те карала. Агар утекла в пустелю, але 
ангел повернув її Аврааму. 
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Кому Лаче озеро26, 
а мені, сидячи на ньому, плач гіркий. 

Кому славен Новгород, 

а в мене кутки позападали, 

бо не процвітає щастя моє. 
Друзі ж мої найближчі одкинулися од мене, 

бо не поставив перед ними трапези 

із найрізноманітніших страв, 
Багато-бо хто, пане-княже, 

зі мною дружиться, 

заживаючи зі мною хліба-солі, 

а при напасті як вороги стають 
і ще й намагаються кинути мене під ноги твої. 

Очима-бо зі мною плачуть, 

а серцем з мене сміються. 
Хоч не йми другові віри, 

не сподівайся на брата. 

Не брехав мені Ростислав-князь27: 

«Ліпше було б мені смерть заподіяти, 
аніж Курське княжіння дати». 

Таке ж і для мужа продовжене життя у злиднях. 

Як Соломон премудрий каже: 

«Ні багатства, ні вбожества, господи, не дай мені! 
Якщо буду багатий,  

то гордим стану; 

якщо ж буду вбогий,  
то помишлятиму про розбій і про грабіж». 

Пане мій, государю-княже, 

визволь мене од злиднів сих, 

як сарну од тенет, 
як пташеня од сильця, 

як утя од кігтя стрімливого яструба, 

як вівцю од пащі левової. 
Так і я волаю до тебе, одержимий злиднями: 

помилуй мене, 

сине великого царя Володимира, 

аби не розплакався я, 
ридаючи, як Адам за раєм28. 

Пусти хмару на землю убозтва мойого. 

Всі-бо приходять до тебе, як у затишок, 
                                                           
26 Озеро на Новгородщині. 
27 Мабуть, син Юрія Долгорукого. За Лаврентіївським літописом, ці слова сказав не Ростислав, а Андрій 
Володимирович Добрий, переяславський князь. 
28 За легендою, до народження Ісуса Христа всі люди, праведні й грішні, спокутуючи Адамів гріх, потрапляли 
після смерті до пекла. 
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Бо, пане-княже, 
багатого мужа скрізь знають, 

і на чужій стороні він друзів собі має; 

а убогого мужа 

і свої знати не хочуть.  
Багатий заговорить – 

всі замовкнуть 

і вознесуть слово його під хмари.  

А убогий заговорить,  
то ті ж на нього цитькнуть. 

У кого ризи світлі, тих і мова чесна. 

Був я, княже, 
як дерево при дорозі: 

багато хто, 

мимо ідучи, 

січе його 
і на вогонь кидає його; 

так і я од всіх обиди приймаю, 

бо не огороджений страхом грози твоєї, 
як плотом твердим. 

Птиця-бо, княже, 

радіє весні, 

а немовля матері; 
а ми веселимося під твоєю державою.  

Весна прикрашає квітами землю,  

а ти всіх людей милістю своєю.  
Сонце гріє весь світ,  

а ти сиріт і вдовиць, 

яких вельможі зобижають.  

Але коли бенкетуєш, княже,  
при багатьох наїдках,  

то й мене спом’яни,  

що я сухий хліб їм.  
Коли ж, пане, 

п’єш солодке питво, 

то й мене спом’яни, 

що я теплу воду п’ю,  
пилом припаду на місці, 

од вітру не захищеному. 

Коли лежиш на м’якій постелі  

під соболиними одіялами,  
то й мене спом’яни, 

що я під єдиною хусткою лежу, 

од зимна вмираючи, 
і краплі дощу, як стріли, 
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серце моє пронизують. 
Хай же не буде, княже, 

рука твоя затиснута  

на подання убогим. 

Не вичерпати моря чашею,  
не зубожити дім твій 

яким-небудь дарунком. 

Бо, як море повниться, 
приймаючи багато річок, 

так і дім твій:  

адже руки твої, 

як хмара потужна, 
беручи з моря вóди, 

виливають їх на руки неімущим. 

Пане мій, 
яви мені вид лиця твойого, 

що голос твій солодкий, 

óбраз твій красний, 

і соти точать уста твої, 
і дар твій,  

як плід райський. 

І як невід не вдержить води, 

тільки саму рибу, 
так і ти не вдержуй золота і срібла. 

Паволока29, розшита барвистими шовками, 

красу свою показує; 
так і ти, княже, 

багатьма своїм й людьми чесний  

і славний у всіх краях єси.  

Адже колись похвалився цар Єзекіїль30  

перед послами царя вавілонського  

і показав їм множество золота і срібла.  

Вони ж мовили йому: 
«Наш цар багатший од тебе  

не множеством золота,  

а множеством воїв.  

Бо мужі золото добудуть,  
а золото мужів не добуде».  

Як мовив і Святослав-князь,  

син Ольжин,  

                                                           
29 Міцні дорогі тканини (порфіра, парча, багор, оксамит), як правило червоного кольору, виткані на шовковій 
основі золотими чи срібними нитками. 
30 Цар Єзекіїль хвалився багатством перед послами вавілонського царя. Пророк Ісайя провістив, що добро 
Єзекіїля заберуть вавілоняни. 
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ідучи на Цареград з малою дружиною: 
«Не відомо нам, браття, 

чи нам од города погинути, 

а чи городу од нас полоненому бути. 

Як бог повелить, так і буде. 
Пожене один сто, 

а од ста кинеться врозтіч тьма-тьмуща». 

Той, хто має надію на господа, 

як гора Сіон, 
не зрушиться вовік. 

І як дуб кріпиться множеством коренів, 

так городи наші твоєю державою. 
Пане мій, 

не дивись на зовнішність мою, 

а дивись, який я зсередини. 

Бо я хоч одягом і бідний, 
зате розумом багатий. 

Юний маю вік, 

а зрілий розум у мені. 
Ширяв би думкою, 

як орел у повітрі. 

Тож підставляй, княже, 

посудину сердечну 
під зливу крапель, 

що спадає з язика мойого; 

хай накапає тобі кращих од меду  
для уст твоїх  

словес уст моїх. 

Як ото мовить пророк Давид: 

«Солодші од меду 
суть слова твої устам моїм». 

І премудрий Соломон мовить: 

«Слова, добрі солодкістю, 
напоюють душу, 

покриває печаль серце нерозумного». 

Княже-пане, 

мужа доброго пославши, 
мало йому кажи,  

а нерозумного пославши,  

і сам за ним не лінуйся йти.  

Очі-бо мудрих жадають добра, 
а нерозумних — бенкету в домі. 

Ліпше чути заперечення мудрих, 

аніж потакання нерозумних. 
Соломон премудрий 
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також говорить: 
«Настав премудрого, 

і він ще мудріший буде». 

Не сій на межі жита, 

ані мудрості на серці нерозумних. 
Нерозумних-бо ні орють, 

ні сіють, 

ні в житницю збирають – 
вона самі родяться. 

Як в утлий міх лити, 

так нерозумного навчати. 

Псам-бо і свиням не треба золота, 
а нерозумному мудрих слів. 

Не можна ні мертвяка розсмішити, 

ні нерозумного розуму навчити. 
Коли ж, княже, 

зжере синиця орла, 

коли каміння попливе по воді, 

коли буде свиня брехати на білку, 
тоді нерозумний розуму навчиться. 

Невже, княже, мовиш мені: 

«З дурного розуму наговорив мені єси». 

Таж повідав єси неба повстяного, 
ані зір злютованих, 

ані нерозумного, 

який би премудрості виголошував. 
Невже [княже] мовиш мені:  

«Набрехав мені єси, як пес».  

Доброго-бо пса князі й панове люблять.  

Невже [княже] мовиш мені: 
«Збрехав мені, як грабіжник». 

Коли б умів красти, 

то до тебе і не волав би. 
Дівчина-бо погубляє 

красу свою перелюбством, 

а муж мужність свою – 

грабіжництвом. 
Говориться-бо у мирських притчах: 

«Не животина між животинами коза; 

не звір між звірами вуж; 
не риба між рибами рак; 

не птиця між птицями нетопир31; 

не дерево між деревами шипшина; 
                                                           
31 Кажан. 
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не муж між мужами, 
якщо ним жона володіє; 

не жона між жонами, 

якщо вона од свого мужа блудить; 

не робота між роботами  
жонами повіз возити».  

Дивніше дива, 

якщо хто візьме 

жону потворну заради прибутку. 
Княже, бачив я жону потворну,  

яка припала до дзеркала, і мовив їй: 

«Не дивися у дзеркало, 
бо, уздрівши потворність лиця свойого, 

ще гіршою станеш». 

Невже б мовив комусь єси: 

«Женись у багатого тестя, 
честі великої ради пити і їсти». 

Та ліпше вже вола бурого 

у дім свій увести, 
аніж жону погану взяти. 

Віл-бо мовчить і зла не мислить, 

а жона погана, 

як бити її, біситься, 
а як по-доброму з нею, 

виситься. 

Як багата, то пиху тримає, 
а як убога – на те нарікає. 

Що таке жона погана? 

Корчмарка непевна, перекупка. 

Що таке жона погана? 
Мирська колотнеча, 

засліплення розуму, 

початок всілякій злобі, 
у церкві бісівській митниця, 

поборниця гріха, 

завада спасінню. 

Якщо котрийсь муж, 
давлячись на красу жони своєї 

і [слухаючи] слів її улесливих, 

починає їй віри йняти, 

а на ділі її не випробує, 
то буде проклятий. 

Ось подивіться-но, браття, 

на жону погану 
й улесливу та лукаву. 
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Мовить така мужеві свойому: 
«Пане, світе очей моїх,  

не можу на тебе дивитися; 

як заговориш до мене, 

то гляну на тебе і обімру, 
розступається мені тіло 

і никну на землю». 

Послухайте, жони, 
слова апостола Павла, який каже: 

«Хрест – голова церкві, 

а муж – жоні своїй. 

Жони, стійте в церкві і мовчіть,  
моліться богу і святій богородиці. 

А як чого хочете вчитися, 

то вчіться дома у своїх мужів. 
А мужам годиться 

по закону дбати про жон своїх, 

бо нелегко знайти добру жону». 

Той же апостол святий Павло каже: 
«Мужа мудрого 

з-поміж ста знайшов я, 

а жони мудрої 

і з-поміж тисячі не знайшов». 
Добра-бо жона – 

вінець мужу свойому без печалі, 

а погана жона – 
люта печаль і руїна домові. 

Хробак дерево тлить, 

а погана жона 

мужа свойого дім губить. 
Ліпше камінь довбати, 

аніж погану жону взяти й учити. 

Залізо переплавиш, 
а поганої жони не навчиш. 

Погана-бо жона 

ні повчання не слухає, 

ні церковників у честі не має, 
ні бога не боїться, 

ні людей не стидиться, 

ні єреїв32 не соромиться, 
а тільки всіх корить 

і всіх судить. 

Що ж гірш од лева 
                                                           
32 Ієрей — священик. 
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між четвероногими звірами? 
Що од змії гірш між тих, 

які по землі плазують? 

Од всього того гірш жона погана, 

із-за жони спершу прадід наш Адам 
з раю вигнаний був; 

Йосиф Прекрасний33 

у темниці затворений був заради жони: 

жона Самсона сильного, остригши, чужинцям продала. 
О лиходійне знаряддя диявольське, 

стріла стрімка з отрутою! 

Якось жона вмерла в одного мужа: 
він через п’ять днів 

почав продавати свої діти.  

І люди мовили йому: 

«Чому продаєш діти?» 
Він одмовив: 

«Якщо вродилися вони в матір, 

то вони, як виростуть, мене продадуть». 
Я ж, пане-княже, 

ні за море не ходив, 

ні од філософів не навчився, 

а був як бджола: 
припадаючи до багатьох різних квітів,  

збирає вона медвяний сот.  

Так і я: 
по багатьох книгах, 

визбируючи солодощі словесні і розум, 

збирав їх, як у міх вóди морські. 

Чи ж не надто я розбалакався, 
чи ж не впадаю з розуму прямо в нерозум? 

Щоб не було так, 

пора кінчати довгу цю балачку, 
аби не бути, як міх утлий, 

що губить багатство в руки чужії, 

аби не уподобитися жорнам, 

які багатьом людям жито мелють, 
а самі себе не можуть наситити житом: 

аби не стати 

ненависним світові своєю бесідою, 

як птиця, 
що, безперестанно виспівуючи пісні свої, 

скоро зненавидженою буває. 

                                                           
33 Біблійний персонаж, якого намагалася спокусити жінка його пана Пантефрія. Розлючена стійкістю Йосифа, 
вона обмовила перед чоловіком юнака, і того було ув’язнено. 



  

66 

Сказано-бо в мирських притчах: 
мова довга не є добром, 

добра довга камка34 або оксамит.  

Господи! Дай-бо князю нашому  

Самсонову силу35,  
хоробрість Олександрову36,  

Йосифів розум37,  

мудрість Соломонову38,  
покірність Давидову39.  

І умнож, господи,  

всіх людей під рукою його.  

Богу нашому слава! 
 

 

ВІДЕОЗАВДАННЯ ТА ТЕКСТ 3 

 

Подивіться фільм «Сказання про Хрещення Русі» (Частина 1). Як 

розвивалося християнство як світова релігія? Як поширювалося 

християнство теренами Русі до 988 року? 

Що оповідає про вибір віри Володимиром Частина ІІ фільму? Чому 

Володимир отримав прізвисько «Красне Сонечко»? Яке значення мало 

будівництво Дясятинної церкви та інших храмів?  

 
3D-фільм Сказання про Хрещення Русі. Частина 1 – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=g514sGvMffA 

3D-фільм Сказання про Хрещення Русі. Частина 2 – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=cdZJIWamIK4 

 

Прочитайте і порівняйте два уривки з «Повісті впем’яних літ». Як 

вводилося християнство на Русі? Яке значення мала зміна релігії і для 

політичного, і для культурного життя слов’ян? Як пов’язано прийняття 

християнства з розвитком освіти Київської Русі? 

 

Повість врем’яних літ 

І 

І ввійшов Володимир у город [Корсунь], і дружина його, і послав 

Володимир до царів Василія й Костянтина, кажучи так: «Оце город узяв ваш 
                                                           
34 Шовкова барвиста тканина з узорами. 
35 Біблійний богатир, що мав надприродну силу. 
36 Александр Македонський (356 — 323 до н.е.), цар, що створив найбільшу світову монархію древності; 
шанувався у середньовічній Русі. 
37 Біблійний Йосиф Прекрасний пройшов шлях від раба до властителя єгипетського завдяки умінню обертати 
усіляке зло на добро. 
38 Цар Ізраїльсько-Іудейської держави (965 — 928 до н.е.), біблійний символ надзвичайної мудрості. 
39 Творець, цар Ізраїльсько-Іудейської держави (бл. 1004 —965 до н.е.); улюблениць божий, бо за Біблією 
завжди вчасно спокутував гріхи. 

https://www.youtube.com/watch?v=g514sGvMffA
https://www.youtube.com/watch?v=cdZJIWamIK4
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славний. Прочував, що маєте сестру дівицю, і якщо не віддасте за мене, то 
зроблю столиці вашій те, що цьому городу зробив». І, почувши це, царі 

засумували, і послали відповідь, таке кажучи: «Не личить християнок за 

поганих віддавати. А коли охрестишся, то візьмеш її, і доступиш царства 

небесного, і з нами єдиновірником будеш. А коли цього не захочеш зробити, то 
не зможемо сестру свою віддать за тебе». І вислухав це Володимир і сказав 

посланцям від царів: «Скажіть царям так: «Я охрещусь, оскільки ще до днів цих 

уподобав закон ваш, і любий він мені, і віра ваша, і богослужіння, про яке 

розповідали мені посланії нами мужі». І почувши це, царі раді були; і вблагали 
сестру свою на ймення Анна, і послали до Володимира, кажучи: «Охрестись, 

тоді пошлемо сестру свою до тебе». І рече Володимир: «Хай ті, що прийдуть з 

сестрою вашою, охрестять мене». І послухали царі, і послали сестру свою, і 
сановників деяких, і священиків. 

<..> 

Із божого допусту в це врем’я розхворівся очима Володимир, і не бачив 

нічого, і затужив сильно, і не знав, що робити. І послала до нього цариця, 
кажучи: «Коли хочеш хвороби цієї позбутись, то охрестися негайно, а коли ні, 

то не збудешся цього». І як почув це, сказав Володимир: «Якщо справді так 

буде, то воістину великий Бог християнський». І повелів охрестити себе. І 
єпископ же корсунський із попами царициними благословив його і охрестив 

Володимира. І коли возложив руку на нього, Володимир у ту ж мить прозрів. 

Коли Володимир відчув це нагле прозріння, то прославив Бога і сказав: «Тепер 

тільки узнав Бога істинного».  
<..> 

Володимир же взяв царицю, і Настаса, і попів корсунських, і мощі 

святого Климента, і Фіва, учня його, і взяв сосуди церковні, і ікони на 
благословення собі. Поставив [Володимир] церкву святого Іоанна Предтечі в 

Корсуні на горі, яку насипали посеред города, коли викрадали землю із насипу. 

І та церква стоїть і до наших днів. Ідучи [з Корсуні] взяв він два мідні капища і 

четверо мідних коней, що і нині стоять за [церквою] святої Богородиці, 
невігласи думають, що вони мармурові. Володимир віддав Корсунь грекам як 

віно за царицю, а сам повернувся в Київ. І коли прийшов, повелів звергнути 

всіх кумирів: одних порубать, а других попалити. Перуна ж повеліа прив’язати 
коневі до хвоста і волочити з гори Боричевим узвозом на Ручай, а дванадцять 

мужів приставив бити його жезлами. І робили це не тому, що дерево може 

відчувати, а для наруги над бісами, що спокушали цим образом людей, – хай 

прийме відплату від людей. Великий єси, Господи, і дивні діла твої! Вчора був 
шанований людьми, а сьогодні зневажений. І коли тягли Перуна Ручаєм до 

Дніпра, оплакували його невірнії люди, бо ще не прийняли хрещення. І, 

притягнувши, вкинули його в Дніпро. І приставив Володимир [до нього людей], 

кажучи: «Якщо де пристане, то відпихайте його від берега аж доки не пройде 
пороги, тоді залишите його». Вони ж виконали, як було звелено. І коли пустили 

Перуна і пройшов він через пороги, викинув його вітер на рінь, що й до 

сьогодні називається Перунова рінь. Після цього Володимир послав своїх 
посланців по всьому городу сказати: «Якщо завтра хтонебудь не буде на річці: 
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чи багатий, чи вбогий, чи жебрак, а чи раб, – той буде ворог мій». І почувши це, 
люди йшли з радістю, раділи і говорили: «Якби це не було добре, не прийняли б 

цього князь і бояри». Ранком [Наступного дня] зійшов Володимир із 

царициними і корсунськими попами до Дніпра, і зійшлось людей без ліку: і 

ввійшли всі в воду, і стояли у ній по шию, а другі – до грудей, малі біля берега, 
інші тримали дітей, на руках, дорослі бродили, а попи ж стояли і творили 

молитву. І було видно радість велику на небі і на землі: стільки душ 

врятованих! А диявол стогнав, причитаючи: «О горе мені! Прогнаний я звідси! 
Тут думав мати житло, бо не було тут учення апостольського, не знали тут 

Бога, і радів я із служіння тих, що служили мені. А тепер я переможений 

невігласом, а не апостолами і мучениками, і вже більше не буду царствувати в 

цих землях». 
Охрещені ж люди розійшлися по домівках своїх. Володимир був радий, 

що пізнав Бога сам і люди його, подивився на небо і сказав: «Боже великий, що 

створив небо і землю! Зглянься на нових людей своїх, дай же їм, Господи, 
пізнати тебе, істинного Бога, як пізнали тебе країни християнські, і утверди в 

них віру правильну і неухильну. Поможи мені, Господи, проти супротивного 

ворога, надіюся на тебе і на твою силу в перемозі над його підступами». І, 

сказавши це, повелів будувати церкви і ставити їх на місцях, де стояли ідоли. І 
поставив церкву святого Василія на горі, де стояли ідоли – Перун і інші і де 

приносили їм жертви князь і люди. І почав ставити церкви і попів по інших 

городах, і людей приводити на хрещення по всіх городах і селах. І почав 

[Володимир] посилати забирать дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на 
навчання книжне. А матері плакали за чадами своїми, як за померлими, бо ще 

не були кріпкі у вірі. Через оцих, відданих на навчання книжне, і збулося 

пророцтво на Руській землі, в якому сказано: «У ті дні глухі почують слова 
книжні і ясною буде мова гундосих». Ці-бо не чули раніше мови книжної, але з 

божого допусту і з милості своєї помилував їх Бог, як сказав пророк: 

«Помилую, кого захочу». Помилував-бо нас святим хрещенням і оновленням 

Духа, і за милістю божою, а не за нашими ділами. Благословен Господь Ісус 
Христос, що возлюбив новоохрещених, Руську землю, і просвітив її святим 

хрещенням. 

ІІ 
В літо 6545 [1037] заклав Ярослав город великий Київ, а біля нього Золоті 

ворота. Заклав і церкву митрополичу на честь святої Софії, премудрості божої, і 

потім на Золотих воротах кам’яну церкву святої Богородиці Благовіщення. Цей 

же премудрий князь Ярослав для того поставив церкву Благовіщення на 
Золотих воротах, щоб завжди приносити тому городу радість святим 

Благовіщенням Господнім і молитвою святої Богородиці і архангела Гавриїла, 

Після цього [заснував] монастир святого Георгія і святої Орини. І при цьому 
почала віра християнська множитися на Русі і поширюватися. І чорноризці 

почали множитися, і з’явилися монастирі. І любив Ярослав церковні статути, і 

попів любив дуже, особливо ж любив чорноризців. І до книг був прихильний, 

читав часто і вдень, і вночі. І зібрав писців много, і переклали вони із грецької 
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на словенську мову і письмо. І написали вони багато книг, і славу цим здобули, 
за їхніми книгами повчаються вірнії люди і насолоджуються, навчаючись 

божественного слова. Так, неначе один хтось виоре землю, а другий посіє, а 

інші – пожинають і споживають страву неоскудну, так і це. Адже батько його 

Володимир землю розорав і спушив, тобто хрещенням просвітив. Цей же 
Ярослав, син Володимирів, засіяв книжними словами серця вірних людей, а ми 

пожинаємо, приймаючи науку книжну. Велика-бо користь буває чоловікові від 

науки книжної, бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння, 

і мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних. Книги подібні рікам, що 
тамують спрагу цілого світу, це джерела мудрості. Книги – бездонна глибина, 

ми ними в печалі втішаємось, вони – узда для тіла і душі. Мудрість – велика, її і 

премудрий Соломон похваляє словами: «Я, премудрість, вселила світло, і 
розум, і смисл. Я приклала страх господній. Моє світло, моя мудрість, моє 

утвердження. Мною царі царюють і сильні правду пишуть, мною вельможні 

величаються, мучителі землею управляють. Я люблячих мене – люблю, а хто 

шукає мене – знайде». 
А коли старанно пошукаєш у книгах мудрості, то матимеш велику 

користь для душі своєї. Бо той, хто часто читає книги, той з Богом бесідує або зі 

святими мужами. Читаючи пророчі бесіди, євангельські та апостольські 
повчання і житія святих отців, одержує душа користь велику. 

Ярослав же цей, як уже сказали, мав любов до книг і багато переписав їх і 

зібрав у церкві святої Софії, яку сам створив і прикрасив її іконами 

многоцінними, і золотом, і сріблом, і сосудами церковними. В ній же належні 
пісні Богу співають у належний час. І інші церкви ставив він у городах і місцях, 

посилав до них попів, і давав їм із багатств своїх урок, і наказував їм навчати 

людей і часто ходити до церкви. Попові-бо належить учити людей, оскільки це 
доручено Богом. І побільшало пресвітерів і люду християнського. І радувався 

Ярослав, споглядаючи багато церков і людей християнських, а ворог 

ремствував, переможений новими людьми християнськими. 

 
 

ЗАВДАННЯ 4 

 

Галицько-Волинський літопис (роки 1287-1292) 

 

Галицько-Волинський літопис – це літопис XIII століття, 

присвячений історії Галичини і Волині. Він охоплює події 1201–1292 років і є 

головним джерелом з історії Галицько-Волинського князівства. Літопис 

поділяється на дві частини: Галицький літопис, складений у Галичині, який 

розповідає про часи князювання Данила Галицького і Волинський літопис, 

складений на Волині, який відображав князювання Василька Романовича та 

його сина Володимира. 

Прчитайте уривок з літопису. Як описує князя Володимира 

Васильковича літописець? Що розуміється під «філософом»? Які культурні 

здобутки пов’язані з правлінням Володимира Васильковича? Які ще міста, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1201
https://uk.wikipedia.org/wiki/1292
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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окрім м. Володимира, буди культурними центрами Галицько-Волинського 

князівства? 

Сей же благовірний князь Володимир на зріст був високий, у плечах 

великий, з лиця гарний, волосся мав жовте кучеряве, бороду стриг, і руки мав 

гарні, і ноги. Голос же в нього був низький і нижня губа дебела. Говорив він 
ясно [словами] зі [Святих] книг, тому що був філософ великий. І ловець він 

[був] умілий і хоробрий. [Був] він кроткий, смиренний, незлобивий, 

справедливий, не загребущий, не лживий, злодійство ненавидів, а пиття не пив 
[хмільного] зроду. Приязнь же він мав до всіх, а особливо ж до братів своїх, у 

хресному ж цілуванні стояв він по всій правді істинній, нелицемірній, і страху 

божого сповнений. Особливо ж старався він про милостиню, [і] про монастирі 

подбав, ченців піддержуючи і всіх ігуменів з любов’ю приймаючи, і монастирі 
многі він спорудив .  

На весь [бо] церковний чин і на церковників одкрив був йому бог серце і 

очі, і не затьмарював він ума свого п’янством, і кормителем він був ченцям, і 
черницям, і вбогим, і всякому стану він яко улюблений отець був. Особливо ж 

на милостиню він був милостив, слухаючись господа, який говорить: «Оскільки 

вчинили ви братії моїй меншій, то й мені вчинили» , а також [як] Давид 

говорить: «Добрий муж милує і дає весь день, він за господом не спіткнеться».  
Мужність і розум у ньому жили, правда й істина з ним у парі ходили, й 

іншого добродіяння в нім багато було. Гордості ж у ньому не було, – тому що 

мерзенна є гордість перед богом і людьми, – а завше смиряв він образ свій, 

сокрушався серцем, і зітхав із глибини душі, і сльози лив із очей, покаяння 
Давидове приймаючи, плачучи за гріхи свої, [бо] возлюбив він нетлінне паче 

тлінного і небесне – паче дочасного, і царство зо святими у вседержителя бога – 

паче минущого сього царства земного. 
 «І честі тебе господь сподобив бути причасником на небесах за твоє 

благочестя, що ти мав у житті своєму. Добрий свідок благочестя твого, о 

блаженниче 27, – святая церква святої богородиці Марії, що її спорудив прадід 

твій на правовірній основі і де також мужнє твоє тіло лежить, ждучи труби 
архангелової.  

Добрий дуже свідок – брат твій Мстислав , що його зробив господь 

наступником по тобі у твоїм володінні, який не порушає твоїх порядків, а 
утверждає, не умаляє приношення твоєму благочестю, а ще більше додає, не 

занедбує, а здійснює, бо не скінчене тобою він довершує, як Соломон 

Давидове, бо храм божий, великий і святий, він своєю мудрістю спорудив на 

святість і окрасу городу твоєму, бо всякою красою він його оздобив, золотом, і 
сріблом, і камінням дорогим, і начинням церковним, і та церква чудовна і 

славна в усіх окружних сторонах, і такої іншої не знайдеться в усій опівнічній 

землі, од сходу і до заходу.  
І славний город твій Володимир величчю, яко вінцем, оточений. [І] 

вручив ти людей твоїх і город святій і славній і скорій на поміч християнам 

святій Богородиці, і те благословення, що його архангел [Гавриїл] дав 
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богородиці, буде і городу сьому. До неї бо він сказав: «Радуйся, обрадувана, 
господь з тобою!» І до города: «Радуйся, благовірний городе, господь з тобою!»  

Встань із гробу твойого, о преславна голово, встань! Отряси сон! Ти бо не 

вмер, а спиш до спільного всім воскресіння! Встань, ти бо не вмер, бо не гоже 

умерти тобі, який вірував у Христа, всього світу життєдавця. Отряси сон, зведи 
очі, і побачиш ти, якої тебе честі господь там сподобив і на землі не 

безпам’ятного тебе зоставив через брата твойого Мстислава.  

Встань, поглянь на брата твойого, що прикрашає стіл землі твоєї, і, 

образом приємним лиця його насичуючись, моли за землю брата свойого, 
оддану йому тобою, і за людей, у яких ти благовірно володарював. І сохрани ти 

їх у мирі і в благочесті, і хай славиться в нім правовір’я, і хай береже [його] 

господь бог од усякої раті, і полонення, і од голоду, [і од] нашестя 
іноплемінників, і од усобної раті. Паче же помолися за брата свойого 

Мстислава, який добрими ділами, без гріха, богом даними йому людьми 

управляє, [щоби] стати з тобою безбоязно перед престолом вседержителя бога і 

за труд пастирства людей його дістати од нього вінець слави нетління зо всіма 
праведними. Амінь.  

До сього ж поглянь ти і на благовірну свою княгиню, як вона благочестя 

додержує за твоїм заповітом, як поклоняється імені твоєму, бо відає вона, що 
коли не тілом, то духом показує тобі господь все це, як твій вірний посів не був 

висушений спекою невірства, а дощем божої помочі розплоджений був 

многоплідно.  

Радуйся, учителю наш і наставниче благочестя! Ти правдою був 
одягнений, а силою перепоясаний, і милостинею, яко гривною, оздобою 

золотою, красуючись, ти істиною обвитий, розумом увінчаний! 

Ти був, о преславна голово, нагим одіння, ти був |голодним кормитель і 
спраглим утробам освіження, удовицям помічник, подорожнім пристанище, 

беззахисним захист, зобиджуваним заступник, убогим збагачення, чужинцям 

притулок. За ці добрі діла [та] інші ти нагороду дістаєш на небесах — блага, що 

їх уготував бог тим, які люблять» отця і сина і святого духа.  
Князь же Володимир за княжіння свого багато городів поставив, після 

отця свого. Він поставив Берестій, а за Берестієм поставив город на пустому 

місці, що називається Лосна, і назвав його ім’ям Каменець, – тому що [там] 
була кам’яна земля. Спорудив він також у нім башту кам’яну, заввишки 

сімнадцять сажнів, гідну подиву всім, хто дивиться на неї, і церкву поставив 

Благовіщення святої богородиці, і прикрасив її іконами золотими, і начиння 

служебне викував срібне, і Євангеліє апракос, оковане сріблом, [і] Апостола 
апракос, і Паремію, і Соборник отця свого тута ж положив, і хреста 

воздвижального положив.  

Так само і в Більську спорядив він церкву іконами і книгами. 

У Володимирі ж розписав він увесь [храм] святого Дмитрія 
[Солунського], і начиння служебне срібне викував, і ікону пресвятої Богородиці 

окував сріблом, з камінням дорогим, і завіси [придбав], золотом шиті, а другі – 

оксамитні, з дрібним жемчугом, і всяким узороччям оздобив він його.  
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В єпископії ж, у [церкві] святої Богородиці, образ Спаса великого він 
окував сріблом, [і] Євангеліє, списавши, він окував сріблом і дав святій 

Богородиці, і Апостола списав апракос [і] святій Богородиці дав і начиння 

служебне позолочене з камінням дорогим Богородиці-таки він дав, [і] образ 

Спаса, окований золотом, з дорогим камінням, поставив він у святій Богородиці 
на пам’ять про себе.  

У монастир у свій [святих] Апостолів він дав Євангеліє апракос, і 

Апостола, сам списавши, тута ж положив, і Соборник великий отця свого, і 
хреста воздвижального і Молитовника дав.  

В єпископію перемишльську він дав Євангеліє апракос, оковане сріблом, 

з жемчугом, яке сам був списав.  

А до Чернігова послав він у єпископію Євангеліє апракос, золотом 
розписане, а оковане сріблом, з жемчугом, і посеред нього [на оправі зроблено] 

Спаса, з емаллю.  

В луцьку єпископію дав він хреста великого срібного позолоченого, з 
чесним древом.  

Спорудив він також і церков багато. В Любомлі ж він поставив церкву 

кам’яну святого і великого мученика Христового Георгія [Побідоносця], 

прикрасив її іконами окованими, і начиння служебне срібне викував, і 
покрови оксамитні, шиті золотом, із жемчугом, херувимом і серафимом, 

[придбав], і індитію, золотом шиту всю, а другу – з паволоки білуватої, а в оба 

малі олтарі – обидві індитії з білуватої-таки паволоки; Євангеліє він списав 

апракос, окував його все золотом, і камінням дорогим із жемчугом [оздобив], і 
Деісуса 50 на ньому викувано із золота, образки великі, з емаллю, чудовні на 

вигляд; а друге Євангеліє, теж апракос, обтягнуто золототканим єдвабом, і 

образок він положив на нього з емаллю, а на ньому – два святі мученики Гліб і 
Борис; Апостола апракос, Пролог списав він [на] дванадцять місяців, [де] 

викладено житія святих отців і діяння святих мучеників, як вони діставали 

нагороду за кров свою, [пролиту] за Христа, і Мінеї [на] дванадцять [місяців] 

списав, і Тріоді, і Октай, і Єрмолой; списав він також і Служебник [церкві] 
святого Георгія, і молитви вечірні і заутренні списав, окрім Молитовника; 

Молитовника ж він купив у жони протопопа, і дав за нього вісім гривень кун, і 

оддав святому Георгію; кадильниці дві – одну срібну, а другу мідяну, і хрест 
воздвижальний він дав святому Георгію; ікону також він написав на золоті, 

намісну, святого Георгія, і гривну золоту возложив на неї, з жемчугом; і святу 

Богородицю написав він, теж на золоті, намісну, і возложив на неї намисто 

золоте з камінням дорогим; і двері вилив мідяні.  
Почав він також був розписувати її, і розписав усі три олтарі, і шия вся 

розписана була, та не скінчана, бо постигла його болість. Вилив він також і 

дзвони дивного звуку. Таких ото не було в усій землі.  
У Берестії ж звів він башту кам’яну, [таку] висотою, як і каменецьку; 

поставив він також і церкву святого Петра, і Євангеліє дав апракос, оковане 

сріблом, і служебне начиння викуване, срібне, і кадильницю срібну, і хреста 

воздвижального тута положив.  
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І багато інших добрих діянь учинив він за живоття свого, які славляться 
по всіх землях. 

А тута ми положимо кінець Володимировому княжінню. Коли ж сього 

благовірного князя Володимира, нареченого у святім хрещенні Іваном, сина 

Василькового, покладено в гроб і лежало в гробі тіло його незапечатане від 
одинадцятого дня місяця грудня до шостого дня місяця квітня, то княгиня його 

не могла заспокоїтися. І от, прийшовши з єпископом Євсигнієм і з усім 

крилосом [і] одкривши гроб, побачили вони тіло його цілим і білим, і пахощі од 

гробу були, і запах, подобен до ароматів многоцінних. Таке ото чудо побачили 
вони, а побачивши, прославили бога і опечатали гроб його місяця квітня в 

шостий день, у середу страсної неділі.  

 
ЗАВДАННЯ 5 

 

Києво-Печерський Патерик. Розповідь 34 

 

Що вам відомо про іконописну традицію Києвської Русі? Які імена 

іконописців дійшли до нас? Які твори збереглися?Як ви розумієте поняття 

сакральності та сакрального мистецтва? 

Про які події з життя Алімпія оповідає Києво-Печерський Патерик? 

Як характеризують художника ці оповідання? 

<…> 

…Преподобного Алімпія батьки віддали вчитися іконопису. Бо ж тоді 
волею Божою і Пречистої Його Матері привели примусом грецьких майстрів із 

Царгорода, аби розписали вони церкви Печерські. І було це за часів 

благовірного князя Всеволода Ярославовича, при преподобному ігуменові 
Никоні. Про них ідеться в Посланні Симона, коли оповідається, як то явився 

Бог і сотворив чудо в церкві своїй, чудо, котре трепет викликало.  

Бо коли майстри викладали мозаїкою вівтар, образ Пречистої Владичиці 

нашої Богородиці і Приснодіви Марії постав перед ними сам собою. Тоді ж 
Алімпій допомагав отим усім, що [внизу] всередині вівтаря викладали мозаїку, і 

вчився від них. І побачили всі дивне й страшне чудо: коли вони дивилися на 

ікону, несподівано засяяв образ Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії 
ясніше сонця. І, неспроможні й дивитися, впали всі долілиць, бо жахнулись. А 

коли оговталися, захотіли бачити чудо, й оце з уст Пречистої Богоматері 

вилетів білий голуб і підлетів до образу Спаса й у ньому сховався. А всі 

дивилися, чи не вилетів він із церкви. Тут же на їхніх очах знову випурхнув він 
з уст Спаса, й полетів по всій церкві, й наближався до [зображень] кожного 

святого, сідаючи кому на руку, кому на голову. Спустившись униз, сів за 

чудесною Богородичною намісною іконою. Ті ж, що внизу стояли, хотіли 

впіймати голуба й навіть приставили драбину, та не знайшли його ані за 
іконою, ані за завісою. Скрізь роздивлялися, та ніде голуба не побачили. Де ж 

він причаївся? І [отак] стояли всі, дивлячись на Ікону, аж оце знову випурхнув з 

уст Богородиці голуб і здійнявся у височінь до образу Спаса. І вигукували до 
тих, хто стояв нагорі [на риштуванні]: «Ловіть!» Вони ж простягали руки, 
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хотячи його вхопити, та голуб знову влетів у вуста Спаса, звідкіля раніше 
з’явився. І ще раз ясніше від сонця світло осяяло всіх, захоплюючи людський 

зір. І впали вони ниць, І поклонилися Господеві. А був при тім і цей блаженний 

Алімпій і бачив він діяння Святого Духа, перебуваючи в тій святій і чесній 

Печерській церкві. Коли ж закінчили її розписувати, тоді й прийняв Алімпій 
постриг при ігумені Никоні. 

Добре навчився він майстерності іконопису і був вельми вмілим у писанні 

ікон. Та цією майстерністю хотів він оволодіти не задля багатства, а Бога ради 
творив, працюючи так, що вистачало всім: і для ігумена, і для всієї братії писав 

він ікони, нічого за це не беручи. А коли не мав якогось доручення сей 

Преподобний, то прохав у борг золота й срібла, скільки потрібно було на 

написання ікони, і творив її для того, в кого позичав, і віддавав ікону за той 
борг. Часто благав він своїх друзів, щоб як побачать де в церкві які понищені 

ікони, приносили їх до нього. Він же обновляв їх і повертав на місце. Чинив же 

він так, аби не пробувати в бездіяльності, адже святі отці веліли, щоби ченці 
мали якесь рукоділля і вважали це великою справою перед Богом, про що й 

каже апостол Павло: «Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною, 

служили оці руки» (Ді. 20, 34). 

Так само і цей блаженний Алімпій розподіляв усе, що було з праці його 
рук, на троє: одну частку – на святі ікони, другу – на милостиню вбогим, а 

третю - на потреби свого тіла. І чинив так упродовж усіх літ. Жодного дня не 

давав собі спочинку: вночі віддавався співові й молитвам, а як наступав день, 

переходив до справ, і ніколи не бачили, щоби був він бездіяльним. Та й задля 
церковного зібрання ніколи не полишав праці. За великі чесноти й чисте життя 

ігумен висвятив його на священика, і вже в отому священицькому сані 

пробував він добре й богоугодно.    
А якось один багатій із Києва, хворий на проказу, довго лікувався у 

волхвів і лікарів, та й у іновірних шукав допомоги, але не отримав її, а запав у 

ще тяжчий стан. Тоді хтось із друзів спонукав його вдатися до монастиря 

Печерського по молитви деяких з отців, щоб сотворили вони їх задля нього. 
Коли ж привели його до монастиря, звелів ігумен напоїти його з губки, 

вмоченої в криницю святого Теодосія, та помазав йому голову й обличчя. І враз 

він аж увесь скипівся гноєм – через його невірство – так, що аж усі втікали від 
нього через сморід. Тоді він повернувся додому, плачучи й нарікаючи, й багато 

днів не виходив звідтіля через отой сморід і казав своїм друзям: «Сором укрив 

лице моє, бо ж чужим був я для братів моїх і стороннім для синів матері моєї, 

адже не з вірою прийшов до святих Антонія і Теодосія». І всі ті дні очікував він 
[лише] смерті. Та згодом отямився, замислився над своїми гріхами, прийшов до 

Преподобного Алімпія та покаявся перед ним. А Блаженний мовив йому: 

«Дитино, добре вчинив ти, висповідавши гріхи свої переді мною, недостойним, 
бо ж і пророк Давид говорить: «Я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини 

моєї. Я мовив: «Признаюсь Господеві в моїх провинах», і ти простив вину гріха 

мого». Та багато повчивши його про спасіння душі, взяв палітру й тими 

фарбами, що ними ікони писав, розмалював йому обличчя, замазав гнійні 
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струпи й повернув йому попередню подобу та благовидність. Привів хворого 
до божественної церкви Печерської, дав йому причаститися Святих Тайн і 

звелів умитися водою, якою священики вмиваються. Тут одразу ж спали з нього 

струпи, і зцілився він. Погляньмо ж на розум Блаженного. Христу-бо він 

уподібнився: так, як Господь, зціливши прокаженого, звелів йому показатися 
священикам і скласти дари за очищення. Так і цей Святий уникав величання. 

Так як Христос, зціливши сліпого, звелів йому піти обмитися до Силоамської 

купелі, так і цей Блаженний спершу фарбами прикрасив образ що смердів через 

невірство, а потім честь віддав служителям Божим, аби й вони були 
спільниками з ним у чуді. Коли ж обмив того [киянина] водою, то очистив його 

від прокази не лише тілесної, але й душевної. А згодом правнук цього зціленого 

окував золотом кивот над святим престолом [в подяку] за його очищення. Всі ж 
дивувалися його скорому зціленню. І сказав їм преподобний Алімпій: «Браття! 

Зважте на сказане: «Ніхто не може двом панам служити» (Мт. 6, 24). Так було і 

з оцим: спершу через гріх чаклування віддався він до неволі ворожої, а згодом 

прийшов до Бога, переживши відчай, коли через його невірство в спасіння ще 
більше обкидала його проказа. Бо ж мовить Господь: «І все, чого проситимете в 

молитві з вірою, одержите» (Мт. 21, 22). Коли ж покаявся він перед Богом і 

мене поставив за свідка, то скорий на милість (Господь) уділив йому щедрот». 
І відійшов [той киянин] до дому свого зціленим, славлячи Бога й Пречисту 

Богородицю, і преподобних отців наших Антонія і Теодосія, і блаженного  

Алімпія. Сей бо нам – новий Єлисей, котрий зцілив від прокази Наамана-

сирійця.  
І ще один христолюбець із мешканців того міста Києва звів власну церкву 

й забажав, сотворити для її окраси великі ікони: п’ять де-ісусних і дві намісні. І 

дав цей христолюбець срібло двом ченцям монастиря Печерського, аби 
домовилися вони з Алімпієм про те, щоби взяв за ікони скільки забажає. Ті ж 

ченці Алімпієві нічого не сказали, а взяли від того мужа скільки схотіли. Та 

згодом послав той христолюбець до ченців, аби дізнатися, чи викінчені вже 

ікони. Вони ж відповіли, що вимагається ще золота, і взявши в христолюбця 
ще, розтратили. До того ж: наговорили киянину на Святого, наче просить він 

ще стільки ж, скільки вже взяв. А той – христолюбець – дав із радістю. 

Невдовзі ж ченці сказали: «І ще Алімпій вимагає стільки ж». А христолюбець 
на те: «Якщо й десятикратно попросить, то дам, лише хочу його благословення, 

і молитви, і витвору рук його». Алімпій же нічого й не відав про те, що 

виробляли оті ченці. 

Тож присилає той муж дізнатися, чи написані вже ікони. А ті чорноризці 
сповістили: «Узяв Алімпій золота й срібла з лихвою, та твоїх ікон писати не 

бажає». Тоді той христолюбець прибув до монастиря з великою дружиною та 

ввійшов до ігумена Никона, хотячи крамолу звести на преподобного Алімпія. 

Прикликав того ігумен: «Брате, що це за кривду чиниш ти синові нашому? 
Багато разів прохав ти дати, скільки хотів, хоча ж інколи пишеш ікони й 

задарма». «Отче чесний, – відповідає Блаженний, – знає твоя святість, що 

ніколи не мав я лінощів до цієї справи, нині ж не відаю, про що й говориш». 
«Та про те, що трикратно взяв ціну за сім ікон», – відказав ігумен. І звелів, аби 
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викрити Алімпія, принести іконні дошки й прикликати ченців, котрі брали ціну, 
щоб [привселюдно] вивели його на істину. Та посланці побачили вельми 

майстерно написані ікони й принесли їх перед очі ігумена. Як побачили це, 

дуже всі здивувалися, та трепет охопив усіх, і припали ниць до землі й 

поклонилися нерукотворному образові Господа нашого Ісуса Христа і 
Пречистої Його Матері, і святих Його. І велика слава про це полинула по 

всьому граді Києві. Прийшли ж ті ченці, що наговорювали на Блаженного, і, 

нічого не знаючи про те, почали змагатися з Алімпієм, кажучи: «Потрійну ціну 
взяв ти, а ікон не пишеш», А всі на те: «І оце нині є ті ікони, Богом написані». 

Вони ж побачили і вжахнулися тим чудом. Були оті чорноризці, які окрадали 

обитель, викриті, всього позбавлені й вигнані з монастиря Печерського. Та й 

тоді не облишили своєї злостивості, а гудили Блаженного й розповідали всім: 
«Це ж ми написали ті ікони, а замовник їх не хотів дати нам заплату. Для того, 

щоб не розраховуватися з нами, і вигадав оту брехню про ікони, наче написані 

вони Богом, а не нами намальовані». І так вони наструнчували народ, який 
стікався, аби поглянути на ікони та їм поклонитися, та, оскільки це 

заборонялося (бо ж церква була отого киянина приватна), то повірили люди тим 

чорноризцям, які оббріхували блаженного Алімпія. 

Але Бог прославляє своїх святих, як мовить Господь у Євангелії: «Не 
може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла та й не 

ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті» (Мт. 

5,14-15). Так і не втаїлося доброчесне життя цього преподобного Алімпія. До 

князя Володимира дійшов поголос про чудо, яке сталося з іконами. Якось бо 
трапилося ось що. Із Божої волі вигорів від пожежі весь Поділ. І та церква 

згоріла, в якій були ті ікони. Та після пожежі віднайшлися всі сім ікон цих 

неушкодженими, хоча сам храм згорів до тла. І почувши про це, князь подався 
подивитися на те чудо з іконами, які були написані за одну ніч Божим порухом, 

і прославив Творця всіх, який молитвами своїх угодників Антонія і Теодосія 

чинить преславні чудеса. І взяв Володимир одну з ікон – образ Пресвятої 

Богородиці – і відіслав її до града Ростова у тамтешню церкву, яку він сам і 
спорудив і яка й донині стоїть, чого я є свідком. Та й таке трапилося при мені в 

Ростові: храм той завалився, а та ікона залишилася неушкодженою. Перенесли 

її до дерев’яної церкви, котра згодом згоріла в час пожежі, а та ікона знову 
виявилася без усякого пошкодження, навіть і знаку від вогню не було на ній. 

Та перейдімо до Іншої оповіді про блаженного Алімпія. Якийсь 

христолюбець замовив цьому Блаженному намісну ікону. Та невдовзі 

занедужав блаженний Алімпій, так і не встигнувши написати ікону. А той 
боголюбець чинив тиск на Блаженного, тож він відказав йому: «Сину, не 

приходь до мене і не примушуй мене, а поклади на Господа свою журбу про 

Ікону. Він сотворить так, як забажає. І на свій празник опиниться та ікона на 
своєму місці». І втішився той чоловік, що ікону буде написано до свята, і 

повірив словам Блаженного, і відійшов у дім свій, радіючи. Та коли той 

боголюбець напередодні свята Успення прийшов, бажаючи забрати ікону, то 

побачив, що вона ще не написана, а блаженного Алімпія застав тяжко хворим і 
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почав йому докоряти: «Чому ж не сповістив ти мені про свою неміч, то я б дав 
іншому написати ікону, аби видався празник світлим і чесним. А нині ти, 

притримавши ікону, зганьбив мене». Блаженний же відповідав йому лагідно: 

«О сину, чи ж через лінощі вчинив я таке? Чи ж не може Господь [одним] 

словом сотворити ікону Своєї Матері? Я ж бо відходжу з цього світу, як 
об’явив мені це Господь. І після мого упокоєння всіляко утішить тебе Бог». Але 

той муж відійшов від нього в дім свій у зажурі. 

Та як той віддалився, якийсь ясний юнак увійшов і, взявши палітру, почав 

писати ікону. Спершу гадалося Алімпієві, що розгніваний на нього замовник 
прислав іншого іконописця, бо ж спершу скидався він на людину, але 

швидкість, з якою він працював, виявила, що був то безплотний [ангел]. То 

золото накладав він на ікону, то фарби розтирав на камені й писав ними. Так за 
три години викінчив він ікону й запитав: «О монаше, може, десь бракує чогось, 

чи чимось я схибив?» А Преподобний відповідав: «Добре сотворив ти її. Бог 

допомагав тобі вельми майстерно написати цю ікону, і се тобою сотворив її 

Він». Як надійшов вечір, став той юнак невидимим разом з іконою. 
А замовник тієї ікони всю ніч провів без сну від зажури, бо ж не було 

ікони на свято. Він називав себе негідним і надто грішним для такої благодаті. І 

підвівшись, пішов він до церкви, аби оплакати гріхи свої, та коли відчинив 
двері храму й побачив ікону, котра сяяла на своєму місці, то, злякавшись, упав, 

бо гадав, що то якесь привиддя явилося йому. А коли трохи отямився від страху 

і збагнув, що то є [дійсно] ікона, то охопив Його превеликий трепет і жах, бо ж 

згадав він слова Преподобного. І побіг, і розбудив своїх домашніх. Вони ж з 
радістю прибігли до церкви зі свічками й кадилами, та як побачили ікону, котра 

сяяла понад сонце, то впали долілиць, поклонилися іконі й цілували її з утіхою 

в душі. А той боголюбець прийшов до ігумена й почав розповідати про те, яке 
то чудо сталося з іконою, та всі разом подалися вони до преподобного Алімпія, 

але застали його, як уже відходив він зо світу сього. І спитав ігумен: «Отче, як і 

хто написав оту ікону?» А він відповів їм, що бачив, мовляв, ангела, який 

написав ікону й оце стоїть він при ньому [Алімпії], бажаючи забрати. І, 
сказавши це, віддав дух. Спорядивши, віднесли його до церкви, сотворили над 

ним належне відспівування і поклали його в печері з преподобними отцями, во 

Христі Ісусі, в Господі нашому. Йому ж слава з Отцем і Святим Духом. 
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ТЕМА 4. УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС (XIV–XVI СТ.) 

 

ТЕКСТ ТА ВІДЕОЗАВДАННЯ 1 

 

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні 

 

Що представляв собою гуманізм як філософська течія в добу 

Ренесансу? На яких ідеях він ґрунтувався? 

Прочитайте уривок з монографії Володимира Литвинова про 

розвиток гуманізму в Україні. Які періоди він виділяє в західноєвропейському 

та українському гуманізмі? Який зв’язок вбачає між розвитком українського 

гуманізму та системи освіти? Які проблеми розглядали українські 

гуманісти? Яким чином вони були пов’язані із гуманістами Західної 

Європи? 

Які явища ще, окрім гуманізму, складали образ епохи XIV–XVI 

століть? 

Подивіться фільм «Юрій Дрогобич – український вчений і гуманіст 

епохи Відродження» з циклу «Пишемо історію» Що ви можете сказати 

про рівень освіченості українців того часу? 
Юрій Дрогобич – український вчений і гуманіст епохи Відродження. – 

Режим доступу до фільму: https://www.youtube.com/watch?v=VUYjUSBow_0 

 

§1. Епоха 
Тривалий час вважалося майже правилом гарного тону протиставляти 

епоху середніх віків і добу Відродження на користь останньої. Нині домінує 

поміркованіша думка, висловлена голландським істориком І. Гейзінгою, що 
епоха раннього Відродження була водночас «осінню» Середньовіччя, яке 

неквапно поступалося своїми позиціями. Фундаментальними досягненнями 

епохи Ренесансу можна вважати важливі зрушення у природознавстві, великі 

географічні відкриття, внаслідок яких було переглянуто традиційну картину 
світу, коперниківську революцію в астрономії, винайдення друкарського 

верстата, виникнення національних монархій, поява у царині медицини 

наукової анатомії людини... Важливі зрушення відбулись і в філософії, де під 
терміном «Відродження» розумілася сукупність учень, автори яких, 

спираючись на ренесансний неоплатонізм, обґрунтовували земне стихійне 

самоутвердження людської особистості та її прагнення охопити і осмислити 

світ у його цілісності. Оскільки такі духовні процеси відбувалися не тільки в 
Італії, але й по всій Європі, то цілком справедливо говорити про Відродження 

як про панєвропейське явище. 

Уведені нами в науковий обіг мало відомі, а то й зовсім невідомі, 
переважно латиномовні джерела сьогодні переконливо засвідчують, що епоха 

Відродження не оминула Україну, як складову Європи. Вони потверджують 

слушні думки двох визначних учених у цій галузі А. Ф. Лосєва і І. М. 

Голеніщева-Кутузова. Перший писав: «Ренесанс був не в якійсь одній країні, а в 

https://www.youtube.com/watch?v=VUYjUSBow_0
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усіх країнах [Європи – В. Л.], і кожна переживала свій ренесанс посвоєму і 
хронологічно, і по суті». Схожу думку висловив і другий учений: «Від берегів 

Адріатики до Балтики, від Праги до Вільно в XV – XVII століттях відбувався 

процес засвоєння і асиміляції гуманістичних ідей, не менш значний, аніж у 

Західній Європі». 
Нині розрізняють регіональні і національні Відродження. Серед 

регіональних (у межах Європи) виокремлюють західне, південне, північне, 

центрально- і східноєвропейське. При цьому питання про останнє донедавна 

лише дискутувалося. Ступінь його вирішення залежить від ступеня вивчення 
відомих і новознайдених першоджерел, кількість яких неухильно зростає. 

У філософсько-теоретичному плані Відродження являло собою «світлий 

світський вільномислячий і індивідуалістично трансформований антично-
середньовічний неоплатонізм, що переживався цілком іманентно-суб’єктивно» 

і цілком ренесансну думку до художніх, структурно гнучких і повністю 

чуттєвих побудов у галузі космології і натурфілософії. З другого ж боку, у 

філософсько-практичному аспекті Ренесанс виявляв себе як гуманізм. Сьогодні 
термін «гуманізм» (лат. humanus – людяний, людський) вживається у двох 

значеннях: 1. Як морально-етична риса суспільно-політичних ідей і течій, 

спрямованих проти соціального і національного поневолення людини в будь-
яку епоху; 2. Як ідейний напрям культури епохи Відродження, який 

утверджував у філософії, літературі й мистецтві право людини на земне щастя, 

на особисте самовираження, на вільний від релігійних обмежень розвиток наук, 

і в межах якого було сформовано поняття людини як найвищої цінності, творця 
власної долі, здатного до нескінченності пізнавати оточуючий світ, тобто, в 

даному випадку гуманізм розглядався як «філософсько-мітологічна, поетична й 

особисто-ентузіастична свідомість», як система поглядів на права вільної 
особистості «з ліберально-індивідуалістичними і вільнодумними висновками 

для науки, моралі, суспільно-політичної теорії, часом з антицерковними 

тенденціями за умови висунення на перший план простоти первісного 

християнства». 
На зміну середньовічному теоцентризму прийшов ренесансний 

антропоцентризм. Вислів Піко дела Мірандоли «Бог початок, а людина – центр 

усіх речей» проголошував перехід від «studium divinum» до «studium 
humanum». 

Слід зазначити, що ренесансний гуманізм розвивався й у Візантії. Після 

захоплення Константинополя турками багато вчених звідти перебрались до 

Італії, що вплинуло на посилення там цієї ідейної течії. Визначальною рисою 
візантійського гуманізму на відміну від західноєвропейського був не лише його 

поміркований характер, але й те, що він менш помітно виявлявся у філософії, 

ніж у інших сферах культури: літературі, живопису, архітектурі. Візантія, на 

думку сучасного італійського вченого Е. Гарена, внесла реальний вклад до 
гуманізму завдяки тому, що надала цінний матеріал, який збагатив культурний 

набуток Заходу; «підказала вдалі формули для філософської думки, яка вже 

досягла зрілості на своєму шляху». Візантійський гуманізм XIV – XV століть 
мав значний уплив також і на становлення української думки. 
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Появі і поширенню ідей ренесансного гуманізму в Україні сприяла і 
сукупність факторів тогочасного соціально-економічного, політичного, 

культурного життя. Ці ж чинники позначилися і на характері функціонування 

філософських ідей. Починаючи від 2-ї половини XV ст. в Україні, яка входила 

до складу Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої, складаються 
реальні передумови для формування елементів ранньобуржуазної духовної 

культури, ренесансно-гуманістичної філософської і громадсько-політичної 

думки. Важливим чинником виникнення усіх цих передумов була поява значної 
кількості економічно незалежних міст із магдебурзьким правом, які ставали 

центрами не тільки ремісництва і торгівлі, але й соціально-політичного та 

культурного життя. Про тодішню тенденцію зростання міст можуть свідчити 

такі цифри: у Подільському воєводстві в XVI ст. було 66 міст, а на середину 
XVII ст. їх уже налічували 170. Ренесансно-гуманістичні ідеї виникали і 

розвивалися в Україні на Грунті двох різних традицій: західноєвропейської і 

руськовізантійської, яка була тісно пов’язана з церковною традицією, а тому й 
більш прийнятною для вітчизняної культури перехідного періоду.  

Найвагоміший внесок українських гуманістів складають їхні здобутки у 

галузі історіософської, суспільно-політичної та етичної проблематики. У творах 

українських мислителів знаходимо гуманістичні погляди на історію, на роль і 
місце людини в історичному процесі. Історія розглядається ними не як 

реалізація наперед визначеного Божественного припису, а як людська драма в 

дії, де якщо якісь надприродні сили й вирішують долю людини, то це не завжди 

був християнський Бог. Гуманісти звеличували людину – творця історії, 
проголошували людину рівною Богові. Так, властиві середньовічній 

історіографії провіденціоналізм і фаталізм були відкинуті гуманістами і 

поступилися місцем історично зумовленим вчинкам персонажів, які стають 
активними суб’єктами дії. У працях українських мислителів утверджується ідея 

активності особи, спостерігається інтерес до народного життя і національної 

історії. Головною рушійною силою історичного розвитку і суспільного 

прогресу гуманісти вважали мудрість, розум, знання, освіту. Як і представники 
західноєропейської гуманістичної історіографії, українські гуманісти 

зверталися до історії для пробудження самосвідомості народу, його історичної 

пам’яті, виховання патріотичних почуттів, любові до вітчизни. Популяризація 
цих чеснот засвідчувала ренесансно-гуманістичні тенденції їхнього мислення, 

їхню спрямованість проти середньовічного космополітизму, проповідуваного 

церквою. Патріотизм українських мислителів виявився у симпатіях до вітчизни 

України-Руси, у турботі про її долю, в заклику до відсічі всіляким загарбникам, 
які зазіхали на рідну землю. Наші гуманісти одними з перших у європейській 

філософській думці стали заперечувати Божественне походження влади й 

держави, виступили проти підпорядкування світської влади духовній, 
відстоювали невтручання церкви у державні справи. Держава, на їхню думку, 

походить не від Бога, а виникла внаслідок угоди між людьми, які слухаються 

обраного правителя добровільно. Виділяються, зокрема, дві причини 

виникнення держави: вроджений Ґандж, який вимагає взаємної допомоги та 
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вроджений потяг одного до другого. Нашим гуманістам імпонував центральний 
принцип етики гуманізму – принцип спільного блага (блага народу), за яким 

патріотизм, служіння державі, суспільна активність ґрунтувалися на 

підпорядкуванні приватних інтересів спільному благу тощо. Вітчизняні 

гуманісти чи не першими в Європі проголошували, що благо народу є 
найвищим законом і метою державної влади; розробляли ідею природного 

права, яке, вважали, є вищим за людські закони, що їх при потребі можна й 

змінювати. В розглядуваний період на перший план виступає також комплекс 

ідей, які називають сьогодні ідеями громадянського гуманізму: національна 
самосвідомість, патріотизм, громадянське служіння, справедливість, політичні 

свободи. Популяризація цих ідей українськими гуманістами зробила свій 

вагомий внесок у майбутню переможну національно-визвольну війну 
українського народу під проводом Б. Хмельницького. 

У західноєвропейському гуманізмі епохи Відродження розрізняють два 

етапи розвитку – ранній і пізній. Ранній, так званий етико-філологічний, або 

громадянський гуманізм виник в Італії (кінець XIV – середина XV ст.) у зв’язку 
з вивченням і викладанням на основі класичної античної освіти риторики, 

граматики, поетики, історії і моральної філософії. Починаючи з останньої 

третини XV ст. гуманістичні інтереси переміщуються до теології, 
натурфілософії, природознавства. Це – пізній гуманізм. Специфічна духовно-

культурна і соціально-економічна ситуація в Україні у першій половині XVI ст. 

сприяла поширенню і розвитку ідей раннього, або етико-філологічного 

гуманізму, пов’язаного із викладанням риторики, граматики, поетики, історії і 
моральної філософії на базі класичної античної освіти. З другої половини XVI 

ст. у зв’язку з посиленням національного, соціального і релігійного гніту з боку 

польської шляхти (Люблінська унія 1569 р.) і католицької церкви (наступ 
контрреформації на чолі з орденом єзуїтів) українські мислителі-полемісти 

дедалі частіше звертаються до проблем, які хвилювали представників пізнього 

Відродження, а також реформаторів. Коло їхніх інтересів охоплює теологію, 

натурфілософію, природознавство. Якісно новий етап у розробці цих галузей 
знання починається після організації науково-культурних центрів в Острозі, 

Києво-Печерській Лаврі, а особливо з часу відкриття Києво-Могилянської 

академії. 
Таким чином, у розвитку ренесансного гуманізму в Україні можна 

виокремити три етапи. Перший (приблизно до середини XVI ст.) типологічно 

подібний до раннього італійського. В цей час гуманістів цікавлять суспільно-

політична та етична проблематика. Під час другого періоду (з другої половини 
XVI ст. – до початку XVII ст.) відбувається інтенсивна розробка 

ранньогуманістичних ідей у переплетенні з реформаційними, а також з ідеями 

візантійського Відродження. На цьому етапі з’явилися культурно-

просвітницькі, наукові, літературні й освітні об’єднання, роль яких була 
навподіб італійських академій чи північноєвропейських учених товариств. 

Серед них найвизначніші: науковий гурток в Острозі (70-ті роки XVI ст.), 

Лаврський гурток у Києві (1615–1616 рр.), товариства високоерудованих 
освітніх діячів, котрі здобували часто академічну або університетську у 
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західній Європі освіту, або ж при братських школах. Характерною ознакою 
того часу стало активне формування історичної самосвідомості українського 

народу, розвиток ідеалу гуманістичного патріотизму. Третій період – друга 

третина XVII – початок XVIII ст. – означився напрацюванням комплексу 

гуманістичних ідей, що розвивалися в контексті епохи бароко. 
Починаючи з другої половині XV ст. в Україні посилювався інтерес до 

рідної культури, історії, мови; пробуджувалась національна свідомість, 

наростала потреба в розвитку освіти й науки. Про це красномовно свідчить, 
наприклад, збільшення кількості шкіл і підвищення їхнього освітнього рівня. 

Оскільки ж вищих навчальних закладів в Україні тоді не існувало, то багато 

українських юнаків після навчання у місцевих школах продовжували освіту в 

польських та інших університетах. За даними вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, це явище було масовим і тривалим. За кордоном юнаки з України 

не тільки здобували вищу освіту, а й переймалися новими передовими ідеями, 

передусім гуманістичними. Вони переносили їх на рідний ґрунт, на якому вже 
формувалися передумови для сприйняття, функціонування та розвитку цих 

ідей. Подібне явище було характерним також і для тогочасної Білорусі. А це 

засвідчує регіональний характер цих процесів, існування раннього гуманізму у 

східноєвропейській філософській думці в цілому. 
Друга половина XV ст. – початок XVII ст. у Європі й Україні не 

вичерпується навіть таким вельми популярним об’ємним визначенням, як 

«Відродження», а тим більше «гуманізм». У той час існував також широкий 

антикатолицький і соціально-політичний рух, під назвою Реформація (лат. 
reformatio – перетворення, виправлення), яка охопила в XVI ст. майже всі 

країни Європи. 

За своєю антифеодальною, протобуржуазною сутністю Реформація 
тотожна Відродженню, але розгортались вони у різних формах. Зміст поняття 

«Реформація» включає такі елементи: 1) Реформація – масовий антифеодальний 

рух; 2) заразом вона є рухом передбуржуазним; 3) вона спрямовується проти 

панівної церковної ієрархії та кліру; 4) здійснює свої секуляризаційні завдання 
під гаслом боротьби за істинну віру; 5) ідеалізує й намагається відродити 

первісне християнство; 6) підносить індивідуально-духовне начало в людині; 

7) пов’язана з формуванням націй, національної свідомості і культури; 8) веде 
до розколу народу за віросповідним принципом. 

Ідеологи Реформації заперечували зверхність римського папи, чернецтво, 

культ святих, ікони; вимагали створення національних церков, проведення 

церковних відправ рідною мовою. Національний характер нової релігії 
відповідав становленню націй. Джерелом віровчення реформатори вважали лише 

Священне Письмо (Біблію) і, навпротивагу до католицизму, заперечували 

«священні перекази» (рішення церковних соборів, постанови пап, церковну 
традицію). Реформація здешевила, демократизувала церкву, надала нормам 

моралі Божественної санкції. Реформаційний рух згодом розколовся на різні 

течії: лютеранство, кальвінізм, анабаптизм, социніанство (антитринітаризм) 

тощо. Представники останнього виступали, зокрема за соціальну рівність, 
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спільність майна. Реформація спочатку у формі гусизму, а згодом і лютеранства, 
кальвінізму та антитринітаризму поширилася на українських землях. Ці ідеї були 

засвоєні, переосмислені й асимільовані на українському грунті; вони дали 

значний поштовх для розвитку вітчизняних реформаційних рухів. На 

формуванні української версії реформаційної ідеології позначився цілий ряд 
соціокультурних чинників. Вирішальними серед них були: початок розкладу 

економічної системи феодалізму, становлення самосвідомості українського 

народу, особливості еволюції християнства в його православній формі. 

Сформований в Україні комплекс реформаційних ідей достатньою мірою 
адекватно відобразив їхню конкретно-історичну сутність і виявив себе в 

оновленні релігійного вчення на основі заперечення авторитету церковної 

ієрархії, демократизації церкви, у формуванні ідеї спасіння завдяки особистій 
вірі, всесвященства, свободи совісті, а також її гарантій, що означало появу 

висловленої у теологічній формі ранньобуржуазної правової ідеї. Було, як 

відомо, проведено ряд важливих церковних реформ у православній церкві 

України з метою створити синтез вселенськості на базі Україно-Руської Церкви. 
З кінця XVI ст. у європейській архітектурі, мистецтві й літературі 

поширювався новий стиль, чи напрям – бароко, яке виросло на синтезі 

ренесансу з середньовіччям і сформувало нове уявлення про світ і людину, 
оперте на глибинні світоглядні зрушення, зумовлені великими відкриттями в 

астрономії, механіці, фізиці, які зруйнували антропоцентричний світ 

ренесансного гуманізму, як замкнуту конструкцію, засновану на принципах 

розумності й гармонії. Світ постав тепер перед людиною у нескінченності часу 
і простору, в контрастах і глибинних суперечностях. Розвиток бароко у різних 

країнах Європи відзначився помітною асинхронністю. Хронологічні межі 

нового стилю були розмиті між берегами двох століть, переплітаючись із 
давніми, ренесансними, і новими, класицистичними нормами. Проте ідеї 

ренесансного гуманізму вже в іншому бароковому контексті продовжували 

функціонувати, принаймні в Україні, до початку XVIII ст.  

§ 2. Люди 
Доба Відродження дала Європі багато видатних особистостей у різних 

царинах науки й культури. Найбільш знаними гуманістами цієї епохи були: 

Данте Аліґ’єрі (1265–1322), Франческо Петрарка (1304–1374), Джовані Бокачо 
(1313–1375), Леонардо Бруні (1369–1444), Лоренцо Вала (1407–1457), Леонардо 

да Вінчі (1452–1519), Джовані Піко дела Мірандола (1463–1494), Еразм 

Ротердамський (1469–1536), Альбрехт Дюрер (1471–1528), Міколай Коперник 

(1473 – 1543), Мікельанджело Буонароті (1475–1564), Томас Мюнцер (1490–
1525), Хуан Луїс Вівес (1492–1540), Франсуа Рабле (1494–1553), Джордано 

Бруно (1548–1600), Френсіс Бекон (1561 – 1626), Галілео Галілей (1564 – 1642), 

Томазо Кампанела (1568–1639), Ян Амос Коменський (1592–1670), Томас Мор 

(1478–1535)... Імена добре знайомі. Це, так би мовити, зірки першої величини, 
які осявають увесь світ. Водночас десятки інших зірок меншої величини 

освітлювали національні небосхили і внесли значний вклад у розвиток своїх 

національних Відроджень, свого ренесансного гуманізму. 
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Нині майже забуті імена багатьох відомих у свій час візантійських 
гуманістів XIV–XV ст., твори яких впливали також і на українських авторів. 

Ось деякі з них. Теодор Газа (1398–1478) – вчений грек. 1430 року прибув до 

Італії, де викладав грецьку мову і філософію. Перекладав на латину твори 

грецьких філософів, зокрема Арістотеля. Георгій Трапезунтський (1396–1484) – 
грецький письменник, який сприяв поширенню грецької літератури в Італії; 

викладав у Венеції, а потім у Римі риторику і філософію, передусім Арістотеля; 

перекладав на латину грецьких філософів. Георгій Геміст Плетон (Пліфон) (бл. 
1355–1452) – візантійський філософ-платонік, учений і політичний діяч. 

Приятелював з італійськими гуманістами. Ініціатор створення у Флоренції 

платонівської Академії. Емануїл Мосхопуло (друга пол. XVI ст.) – вчився в 

Італії; пізніше якийсь час перебував у Острозі при дворі князя Костянтина, де 
брав участь у підготовці видання Біблії; проводив антикатолицьку діяльність. 

Марк Ефеський (пом. бл. 1450) – митрополит ефеський, захисник правослов’я 

на флорентійському соборі (1439 р.). Дмитрій Халкондила (бл. 1424–1510) – 
грецький граматик. Лаоконік Халкондила (пом. бл. 1464) – візантійський 

історіограф, автор «Історії турків». 

Зачинателями гуманістичної культури в Україні і найвизначнішими 

гуманістами другої половини XV – початку XVII ст. стали такі поети, 
письменники, теологи і вчені: Григорій Саноцький (Гжегош із Санока) (1406–

1477), Юрій Дрогобич (Котермак) (бл. 1450–1494), Павло Кросненський (Русин 

із Кросна) (бл. 1470–1517), Лукаш із Нового Міста (пом. бл. 1542), Станіслав 

Оріховський-Роксолан (1513 – 1566), Йосип Верещинський (1532–1598), 
Севастян Кленович Фабіан (бл. 1545 – 1602), Шимон Шимонович (Симон 

Симонід) (1558–1629), Симон Пекалід (Пенкальський) (бл. 1567 – після 1601), 

Іван Домбровський (кінець XVI – поч. XVII ст.), Лаврентій Зизаній 
Тустановський (пом. після 1634), Стефан Зизаній (пом. до 1621), Дем’ян 

Наливайко (пом. 1627), Мелетій Смотрицький (бл. 1577–1633), Кирило 

Транквіліон-Ставровецький (пом. 1646), Хома Євлевич (поч. XVII ст.), Йов 

Борецький (пом. 1631), Касіян Сакович (бл. 1578–1647). 
Майже всі вони після здобуття вищої освіти у західноєвропейських 

навчальних закладах діяли на українських теренах, передусім у так званому 

Руському воєводстві, до якого, крім багатьох західноукраїнських міст, 
належали також нині польські міста: Перемишль, Холм, Ярослав, Нове Місто, 

Ряшів, Санок (Przemysł, Chełm, Jarosław, Nowe Miasto, Rzeszów, Sanok). Ці 

міста щонайменше до початку XVIII ст. навіть в офіційних польських 

документах польськими не вважалися. Згадані гуманісти в більшій чи меншій 
мірі усвідомлювали свою національну приналежність і дбали про рідну 

культуру незалежно від місця їхньої діяльності. 

До українських гуманістів XV–XVI ст. відносимо передусім тих, хто сам 
усвідомлював себе українцем («рутенцем»), наголошував на цьому. Конфесійні 

чи мовні ознаки при цьому не мають суттєвого значення. Разом з тим багато з 

українських гуманістів того періоду водночас належать до кола діячів інших 

культур, насамперед, польської. 
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Політичне становище на західноукраїнських землях, попри соціальний і 
національний гніт, було набагато стабільніше, ніж на решті території України, 

знекровленої постійними нападами татарських і турецьких лиходіїв. Тому саме 

в західноукраїнських містах зосереджувалось на той час науково-культурне 

життя. 
<…> 

§3. Зв’язки українських гуманістів із західноєвропейськими 

Зв’язки українських ренесансних гуманістів XV – поч. XVII ст. із 

західноєвропейськими були як посередніми, так і безпосередніми. Посередні 
зв’язки відбувалися завдяки ознайомленню вітчизняних авторів з творами 

мислителелів Європи. Головними центрами наукового й культурного життя у 

цей час були Київ, Львів, Острог, Перемишль, Замостя. Саме тут насамперед 
зароджувався й формувався новий «гуманістичний рух». Відомо, зокрема, що 

вже у другій половині XV ст. у Києві з’являється перекладна логіко-

філософська та науково-астрономічна література, яка за змістом і формальними 

ознаками «типологічно ближча до Ренесансу, ніж до Середньовіччя». Пізніше у 
згаданих українських містах з’явилися наукові осередки – переважно при 

друкарнях та навчальних закладах, де накопичувалася література 

гуманістичного спрямування та відбувалося її осмислення. Головними 
навчальними закладами і водночас науковими центрами, де викладачі й 

студенти мали змогу ознайомитись із творами західноєвропейських гуманістів, 

були тоді Острозька академія (колегія, гімназія, школа), заснована князем 

Костянтином Острозьким 1576 року, та Замойська академія, закладена 
польським культурним діячем Яном Замойським. Пізніше важливим науковим 

центром стала Києво-Печерська Лавра. Ці осередки відзначалися високим 

науково-освітнім рівнем, мали гуманістичне спрямування, тут діяли друкарні та 
бібліотеки, здобували освіту або удосконалювали свої знання чимало майбутніх 

видатних діячів української культури й науки, полемістів та воєначальників. 

Зокрема, в Острозі навчались або працювали такі відомі діячі, як Герасим 

Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Даміан Наливайко, Петро Конашевич-
Сагайдачний та ін. У Замойській академії набували знань не менш знані діячі 

кінця XVI – поч. XVII ст.: Касіян Сакович, Ісайя Трофимович-Козловський, 

Сильвестр Косов, Інокентій Гізель, Йосип Кононович-Горбацький. Її опікуном 
був відомий українсько-польський гуманіст Шимон Шимонович. У Києво-

Печерській Лаврі при друкарні існував науково-освітній гурток, до якого 

входили такі вчені та культурні діячі, як Захарія Копистенський, Лаврентій 

Зизаній, Памво Беринда, Тарас Земка, Олександр Митура, Йов Борецький. Крім 
згаданих, на етнічно українських землях існували й інші науково-культурні 

осередки, які були хронологічно першими, але про них, на жаль, дійшло мало 

інформації. Так, ще в середині XV ст. у Львові освічена молодь гуртувалася 

навколо відомого гуманіста Григорія Саноцького. Цей науковий гурток 
відзначався великим інтересом до творчості італійських гуманістів. У 

Перемишлі першої половини XVI ст. авторитетним гуманістом став Ст. 

Оріховський, який учився у багатьох вузах Європи. Його твори, відомі 
сьогодні, засвідчують, що в цього мислителя було багато прихильників, які час 
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від часу збиралися разом і обговорювали різні філософські проблеми. Їхня 
обізнаність із творами західноєвропейських вчених була неабиякою, про що 

сам автор говорить у своїх творах. Можна з упевненістю говорити й про 

існування українського науково-освітнього осередку у польському місті 

Кракові, до якого слід зарахувати передусім Ю. Дрогобича, який у кінці XV ст. 
працював у тамтешньому університеті. Наслідком діяльності цього осередку 

було, мабуть, видання 1491 року у Кракові у друкарні Швайпольта Фіоля 

кількох україномовних книг. Нині ще рано підбивати підсумки, але вже 
сьогодні можна говорити про опосередковані зв’язки усіх згаданих вище 

українських діячів із ренесансними гуманістами Західної Європи. 

Найпопулярнішими в Україні були тоді твори італійських, німецьких, 

голландських, польських гуманістів. Їх вивчення активізувало творчість 
вітчизняних представників гуманістичної думки. Зокрема, наші мислителі були 

добре обізнані з надбанням таких визначних європейських гуманістів, як 

Лоренцо Вала, Дзабарела, Ніколо Кузанський, Еразм Ротердамський, Еней 
Сільвій Піколоміні, Конрад Цельтіс, Ян Урсин, Юст Ліпсій, Адам Бурський, Ян 

Кохановський, М. Стрийковський, Р. Агрікола (Гюйсман), X. Л. Вівес, 

П. Рамус. Запозичення чужого досвіду українськими мислителями не слід 

сприймати як свідчення вторинності, меншовартісності їх власного, в тому 
числі філософського доробку. Адже, як писав Дм. Чижевський, «ми майже не 

знаємо в культурній історії Європи, коли б філософічний інтерес та 

філософічна творчість проявилася в якогось народу спонтанно, незалежно від 

чужих впливів. Навіть греки, як здається, не роблять винятку, бо філософічна 
спекуляція в них виросла не тільки на ґрунті власне-грецької релігійності, а й 

під помітним впливом Сходу». 

Безпосередньому знайомству українських гуманістів із 
західноєвропейськими сприяло їхнє навчання в закордонних університетах, 

переважно в Німеччині, Італії, Польщі, Голландії, Бельгії, Франції, Іспанії. 

У XV – XVI ст., коли в Україні ще не було вищих навчальних закладів, виїзд 

української молоді за кордон на навчання був масовим. Досить сказати, що за 
деякими даними, лише впродовж згаданих двох століть тільки в Краківському 

університеті навчалось майже 800 вихідців із більш як півсотні міст України. 

А в Карловому університеті в Празі існував навіть спеціальний «литовський 
колегіум», де вчилися піддані Литовської держави – українці, литовці, 

білоруси. «Українців-поодинаків, – писав Чижевський, – а іноді й купки їх, 

знаходимо з цього часу в Празі, Кракові, Вільні, Ольмюці, Інгольштадті, Відні, 

Лейдені, Ляйпцігу, Амстердамі, Оксфорді, Кембріджі, Римі, Падуї, Данцігу, 
Кенігсбергу, Гале, Гетінгені, Едінбурзі...». Цей перелік можна було б 

продовжити, принаймні назвавши ще міста Болонья, Вітенберг, Грейфсвальд, 

Росток, Базель, Гейдельберг. У списках студентів і магістрів університетів 
згаданих міст вони значились як «рутенці» (роксолани, русини). Перейнявшись 

гуманістичними ідеалами під час навчання, зазнайомившись із тамтешніми 

однодумцями, українські юнаки після повернення на батьківщину часто 

підтримували зв’язки з ними листовно. Водночас деякі вихідці з України після 



87 

навчання продовжували свою діяльність на теренах західноєвропейських країн. 
Достатньо згадати Ю. Дрогобича, Павла Русина, С. Оріховського. Спілкуючись 

із західноєвропейськими гуманістами, вони не тільки брали, але й давали; не 

тільки вчилися, але й учили. Під час своїх освітніх мандрів гуманісти 

українського походження не тільки засвоювали передові ренесансні ідеї, а й 
самі брали безпосередню участь у їх творенні, стаючи таким чином 

інтегральною частиною загальноєвропейської «республіки вчених». Не 

применшуючи ролі Польщі в справі підготовки високоосвічених кадрів для 

України, мусимо, проте, зауважити, що вплив польської мови й культури на 
українську в XV–XVI ст. часто бездоказово перебільшують, накладаючи на цей 

маловивчений період реалії XVII–XVIII ст., коли розвиток Польщі 

продовжувався по висхідній, а Україна потрапила до складу московської 
імперії. У той час ситуація була іншою. За даними деяких дослідників, так 

зване «руське воєводство» Польщі дало саме тоді у процентному відношенні 

культурних діячів різного рівня більше за будь-яке інше воєводство Речі 

Посполитої. Тому важко не погодитись із висновком Н. Яковенко про те, що 
«до другої половини XVI ст. говорити про суттєвий вплив польського начала на 

українських землях немає жодної підстави». Коли йдеться про XV – XVI ст., 

справедливо наголошувати на взаємовпливі української і польської культур, бо 
гуманісти українського походження таки «поклали свої цеглини в будову 

Польського Відродження». Плідними були взаємини українських гуманістів і з 

білоруськими, молдавськими та литовськими, де довший час жили і 

друкувались українські автори.  
<…> 

В економічному, політичному й культурному відношенні Україна XV – XVI 

ст. була складовою частиною Європи. Саме тому нею цікавились, до неї охоче 
навідувались, у ній вільно жили відомі іноземці, зокрема й чільні представники 

ренесансної культури. Досить згадати хоча б Філіпа Буонакорсі Калімаха, Юлія 

Помпонія Лета, Конрада Цельтіса, Іроніма Празького, Яна Лятоса, Кирила 

Лукаріса, Мелетія Пігаса, Никифора Парасхеза... Хоч дехто з них мандрував 
майже всією Україною, але осідали вони переважно у Львові та Острозі. 

Ось короткі характеристики цих непересічних фігур у європейському 

сузір’ї визначних діячів культури: Ієронім Празький (бл. 1380–1416) – чеський 
реформатор, учений, сподвижник Яна Гуса; засуджений як єретик у Констанці і 

спалений. Помпоній Лета (1425–1498) – один із найвидатніших італійських 

гуманістів XV ст., засновник і керівник римської академії, учень Лоренцо Вали. 

Мав репутацію чудового педагога-гуманіста. Мандруючи Україною (1479–
1481), склав опис «скитської подорожі», яка є одним із найцікавіших явищ 

західноєвропейської україніки доби Відродження. Калімах Філіпо Буонакорсі 

(Калімако Есперіенте) (бл. 1437–1496) – італійський письменник і гуманіст, 

один із зачинателів гуманістичного руху в Польсько-Литовській державі. 
Діяльність Калімаха в Україні пов’язана зі Львовом. Про нього відомо, що він 

не поділяв платонівського розділення душі й тіла, але підтримував 

«примиренську політику погодження і в знаній біографії прославляв свого 
друга, єпископа Григорія Саноцького, послідовника філософії Епікура, доброго 
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християнина і високоморальну людину». Ян Лятос (1539 до 1608) – доктор 
філософії і медицини Краківського університету. Критикував календар, 

заведений папою Григорієм XIII 1582 року. Залишивши Краків, оселився при 

дворі князя Kocтянтина Острозького. Кирило Лукаріс (1572–1638) – 

візантійський гуманіст; Александрійський, а згодом Константинопольський 
патріарх. Освіту здобував у Венеції та Падуї. Впродовж 1594–1596 та 1600 – 

1602 рр. жив у місті Острозі. Ймовірно, викладав у місцевій академії. Своєю 

активною освітньою, викладацькою та перекладацькою діяльністю сприяв 
розвиткові культури в Україні. Никифор Парасхез-Кантакузен (пом. 1607 р.) – 

візантійський гуманіст. Вчився у Падуї, де був певний час «ректором наукЂ 

еллинских и грецкихЂ». Займався проповідницькою діяльністю у Венеції та 

Молдові. Пізніше, на прохання князя К. Острозького, викладав у Острозькій 
академії. Мелетій Пігас (XVI ст.) – вихованець Падуанського університету, 

Александрійський патріарх; боровся проти католицької агресії на православний 

схід; брав участь у релігійному житті України. У численних посланнях в 
Україну критикував католицьку «академічну філософію», називаючи її 

«балакучою і верткою». Конрад Цельтіс (1459 – 1508) – відомий німецький 

гуманіст, поет-лауреат доби Відродження. Завдяки К. Цельтісу гурток 

гуманістів у Нюрнберзі 1487 року перетворюється на «братство» (sodalitas). 
Діяльність деяких цих мислителів в Україні є опосередкованим свідченням 

того, що тут існувала в цілому сприятлива атмосфера для їхньої наукової і 

освітньої роботи. 

<…> 
 

ЗАВДАННЯ 2 

 

Апокрисис, або відповідь на книжки про Берестейський собор, від 

імені старожитньої релігії грецької, через Христофора Філалета нашвидку 

подана 1598 року 

 

Пригадайте зміст Берестейської унії 1596 року. Які наслідки вона 

мала для українських земель у складі Речі Посполитої? Як українці чинили 

їй опір? 

Прочитайте твір Христофора Філалета, який є відповіддю на роботи 

єзуїта Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» та «Собор 

Берестейський та його оборона», що стали поштовхом для полемічної 

літератури. Які риси має полемічна література?Яки питання піднімає? 

Які реальні причини вбачає Філалет в укладенні унії? В чому 

звинувачує католицьких священнослужителів? Яке попередження дає 

Філалет на випадок, якщо утиски православних не припиняться?  
 

Невдовзі перед сеймом хтось пустив поміж людей друковану книжку під 

таким титулом: «Собор Берестейський»40. 
                                                           
40 Книжку «Собор Берестейський та його оборона» написав польський єзуїт Петро Скарга 
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Xтоceм його кличу, бо ймення своє затаїв, аби що подобається йому, тим 
швидше віднайшов собі писати. 

В одній частині тієї книжки подано способа відправлення в речі, а в 

другій подав мовлену оборону, синодом та синодовими діями називаючи якусь 

унію через митрополита київського і через володимирського, луцького, 
полоцького та холмського владик, чинену в Бересті із костелом римським. Тієї 

унії листа, там-таки очевидно списаного, приписав і пригадав, що її трактати є 

попередженням від митрополита щодо розрізнення між людьми грецької 

релігії. 
У виписуванні тих трактатів та тієї унії, а особливо в обороні її, вноситься 

сила речей, котрі уважити мусять людину старожитньої релігії грецької і які 

важко признати свідомими. 
Щоб запобігти помилкового розуміння і у теперішнім, а тим більше у 

майбутніх віках (які судитимуть, коли б довелося, дасть Бог, без афектів про 

речі, а особливо про причини злого в Річі Посполитій), тут-таки, щоб заткнути 

вуста супротивникам, котрі мовчання на оказію наклепу за тріумф беруть, і для 
перестороги та ліків своїм, має бути потрібна відповідь на те людям 

старожитньої релігії грецької. Вона ж оце тобі, ласкавий читальнику, у цих 

книжках подається. 
Ціль, до якої в цій відповіді міримо, така є: показ невинності нашої, а 

переступ супротивного боку, котрий зле, нерозмисельно, без причини, поза 

відомістю всієї братії, поквапила до віддання послушенства отцю папі 

римському. Їх той писар згаданої книжки про синод обмовляє, на нас вину 
валячи, приписуючи нам, людям старожитньої релігії грецької, упір, небачення, 

гріх супроти Бога, непослушенство супроти помазанця того, сіяння поміж 

братии, розсварів, погордження згоди та любові, непорядок, сліпоту, нестаток, 
глупство, блюзнірство, смілість та безбожну розпусту, а загалом усе, що 

принесла до вуст отрутна слинка. 

Ця його ущіпливість напевне заробила на неушановану і навзаєм 

ущіпливу відповідь. 
Але, зважаючи на пристойність нашу, не відповідаємо дурному 

відповідно до глупства його, на розпусту розпустою, до чого й уродження, і 

виховання, і вуста наші не звикли – такого не вживаємо, скаргою на скаргу не 
подаватимемо, перестерігаючи, аби була всім людям явна наша скромність; не 

тільки не віддаватимемо злого на зле, але не зломовитимемо на зломов’я, а з 

відкиданням тих фальшивих примовок, з упевнення про з’єднаність святої 

церкви, яка завжди підлягала хресту, тим більше беремо підтвердження віри 
нашої і неабияку втіху. 

Із тієї скромності нашої й те походить, що тому, котрий ту книжку про 

синода писав, не надаємо жодних образливих титулів, хіба синодового 

дієписця, і то через те, що взявся описати дійство Берестейського синоду, а 
подекуди й простим дієписцем називаємо в цій нашій відповіді. 

<…> 

У чому для легшого розуміння вирішили розділити цю нашу відповідь на 
чотири частини. 
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У першій, щоб відповісти на дієписцеву повість про справи, відправлені в 
Бересті, відповідно із несмачним розтрясанням вписався цілий скрипт, поданий 

на Берестейському синоді від духовних та світських старожитньої релігії 

грецької, від митрополита та його товариства різних осіб, списаний щодо 

їхнього тамтешнього вчинку у Берестю і відразу ж відданий до трибунальських 
книг Великого князівства Литовського. 

У ньому багато речей (особливо там, де йдеться про митрополитове 

порушення) згадано, яких не всі свідомі, отож для пояснення та підтвердження 
того скрипту зараз-таки подали деякі писання, листи, права, посольства тощо, 

згадані в тому скрипті. З того читальник може вивідатися про численні речі, 

потрібні до знаття у цьому часі мішанини щодо віри в Річі Посполитій. 

У другій частині йде річ про обставини вчинку розрізнених від 
митрополита осіб грецької релігії на Берестейському синоді, які дієписець 

засудив, і кладеться увага, чи його пригани є слушні, а чи ні. 

У третій частині трактується про єдиновладдя костельне отця папи 
римського, чи це є уфундовано, як твердить дієписець, у Євангелії, у святих 

отців та в костельних історіях. 

У четвертій частині зважено нагадування дієписця людям релігії грецької 

(у яких нам ганить з різних мір патріарха царгородського, а стверджує 
зверхність папи та з’єднаність римського костела): чи є вони такі, що через них 

слушна річ є відкинути послушенство східним патріархам, а віддавати його 

папі? 

<…> 
ЧЕТВЕРТОЇ ЧАСТИНИ ВІДПОВІДІ 

Чи то правда, як дієписець твердить, що папа із своїми, ведучи людей 

грецької віри під свою зверхність, шукає не якогось пожитку свого в тому, але 
тільки духовної втіхи, згоди, любові християнської і постраху для єретиків та 

турків? 

У нагадуванні своєму руському народу дієписець уживає таких слів: «А 

нам, католикам, що з вашого отого з’єднання прибуде? Нічого, а нічого! Окрім 
духовної втіхи та радості ангельської, якою з ними радіємо, від овець прибулих. 

Як з вас ми скористатися, які пожитки світські із вас хочемо мати? Жодних! 

Нічого нам не прибуде, тільки одна радість від більшої хвали Божої, що 
християни погоджуються, що братією одного Отця небесного діти милують, що 

пострах буде єретикам і туркам, котрі дбають про християнське розторгнення. 

Знаєте напевне: жодного пожитку, а дбаємо про нешукальну нашу до себе 

любов і про саме ваше добре збавлення – аж нічого свого світського не 
шукаємо, ані сподіваємося від вас». 

Коли б це все правда була, було б чому вірити. Але коли до правди й 

щось інше примішалося, нехай дієписець не має за зле, що йому не ціла віра в 
тій науці подається. Можливо, що є такі поміж римських католиків, котрі тим 

уявленням опоєні, що, не з’єднавшись із римським костелом, ніхто збавлений 

бути не може і із зичливості щодо нас та спасіння нашого, раді були б бачити 
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наше з’єднання із римським костелом, не шукаючи в тому своїх приватних 
пожитків. 

Але щоб дієписці та йому подібні тікавці, а що більше, аби папа 

римський, дбаючи про те наше з’єднання, прибутку свого не доглядав чи того в 

нас цілком не бажав? Не відаю, щоб мало статися, адже мали б відмінити 
звичай! Вельми давня є приповідка: «Двір римський не просить про вівцю або 

не прагне вівці без вовни». 

А що це правда, сама річ свідчить. Бо де тільки відтак є що скубти, туди 

римські начальні горнуться, туди тиснуться, там із кожної міри старання 
чинять, аби тільки свої прапорці розтягнути могли, а їх розтягаючи, відразу ж 

при першому вступі і правдиво передусім свої пожитки для себе звикли 

укріпляти. Свідчать про це всі християнські королівства, підлеглі папському 
послушенству, з яких щороку й досі вельми багато інтрати41 і провентів42 до 

Риму приходить. 

Тих приходів та інтрат над усе шукали, спричинюючись, коли втягали 

нас, людей грецької релігії, які тут, у північній стороні, мешкали, під своє 
послушенство, – свідчить про це вчинок із князем московським папи Юлія 

Третього. Отой-бо Юлій Третій, папа, коли в нього князь московський дбав про 

королівську корону, ваблений до з’єднання із римським костелом через Карла, 
цісаря, року 1551, за короля Жигмонта Августа, написав, подаючи йому 

кондиції, за якими мав догодити його старанню, а передусім три такі: 

«Передусім аби великий князь Іван, котрий від найвищого біскупа має 

бути названий королем, має повинність послати до його святобливості послів із 
посольством для поприсяження біскупові і святому римському костелові, а 

першого, згодом щоп’ятого року давати благословенному Петрові королівської 

вірності та послушенства дар. А чинити це повинен хто тільки буде 
московським королем у першому році свого королівства, а потім, як вище 

[сказано], щоп’ять років. 

Той король буде коронований од найпершого архієпископа в королівстві 

іменем римського папи і присягне до рук згаданого митрополита на вірність і 
послушенство римському костелові, а, будучи коронований, пошле своїх послів 

до Риму, як вище [сказано]. 

До того, коли таке станеться, що буде столиця римського костела 
вакувати і коли на неї інший найвищий біскуп вступить, пошле московський 

король, за звичаєм інших християнських панів, своїх послів до найвищого 

біскупа із королівським даром на віддання і поприсяження послушенства та 

вірності. 
До того, аби переднійший московського королівства арцибіскуп обирався 

звичним доти звичаєм, а по тому аби конечно був потверджений від найвищого 

біскупа і від нього має повинність плаща брати тощо». 

Про ті три кондиції московському [князю], котрі перед усіма були подані, 
ті, що були свідомі канцелярійних коронних справ того часу, добре відають. 

Послав їх був із Риму королеві Августові Адам Конарський, діставши від 

                                                           
41 Інтрата — чистий прибуток. 
42 Провенти — земельний прибуток. 
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кардинала Матеуса, віце-проректора, при якому на той час, посланий од короля, 
пробував. Нехай же із того кожний бачний судить: чи не шукають римські 

папи, приводячи людей до єдності з костелом римським, над усе собі пожитків?  

А що їм сказати? Мають про себе написане: «Хто коли воює за власну 

плату? Хто щепить виноград, а плоду його не їсть? Хто пасе череду, а молока 
від неї не вживає?» А Гуно, один кардинал римський, написав: «Слушний є і на 

апостольському праві уґрунтований звичай, що біскупи та арцибіскупи 

обіцяються бачити папу, так і Павло до Єрусалима ходив, аби Петра побачити». 
А до того звичаю доречно приданий отой наказ із Девторономіону: «Не 

виказуйся перед Господом худим». Але папам, їхнім милостям, котрі, згідно науки 

свого римлянина Ціцерона, справляють: «Там працю кладуть, звідкіля оздоби й 

пожитку сподіваються». Давши тому спокій, до інших у тому приглядаючись 
учинків духовних римських прелатів, маємо взяти за вельми підозрілу ту їхню 

інтенцію, якою нас до з’єднання із римським престолом приводять. Бо чого 

іншого вони більше в пасінні овечок шукають над пожитки свої? 
Чи ж не засадили побожності їхнього правдивого католицтва, а навіть 

збавлення душ, у самому праві датку, який до їхніх рук іде? А чи не свідчать про 

те їхні прокляття (коли юрисдикцію або повну зверхність мали), за те саме чинені, 

коли хто біскупщизни, десятини, зсипного, мішкового та іншого їм не видавав? 
Не мужебійства, ні розпуста, ні чужолозтва, ні кривоприсяжства, ані 

лупіжства, коротко мовлячи, ані жодні гріхи й провини не вадили жодному з 

їхніх овечок до спільності костельної. Одне тільки: хто у відданні податків, їм 

належних, не залишився, згідно їхнього речення, був добрий християнин, 
добрий католик, святобливий чоловік! А затримав десятину, чи безбожним, чи 

клятим, чи шайтанові відданим кожен такий зараз залишався. 

На те, проти чого важко змагатися, дивлячись, дієписцю, як тобі в тому 
маємо вірити, що повідаєш, ніби в тому провадженні нас до з’єднання із 

костелом римським своїх пожитків не шукаєте? Важко відмінити звичку, коли 

вона йде від природи. 

Побоюємося відтак, що вам не про те йдеться, аби нас до ліпших паш 
припровадили, але про те, щоби вовну з нас брали, а подібно і шкуру лупили, 

намисленими словами через лакомство з нас самі куплю ладнаючи. 

Побоюємося, аби замість мислення, яке по собі виказуєте про наше 
збавлення душ, більше ви не мислили про інше збавлення, тобто про те, щоб 

збавити нас могли всіх прокомій43, на грецьку релігію наданих, собі їх 

фортельно привласнивши за тим з’єднанням. До того які є великі подобенства, 

вище в першій частині, в розділі третьому трохи було згадано. 
Побоюємося, аби ви замість утіхи духовної, про яку дієписець повідає, не 

шукали втіхи тілесної, тобто аби над нами, світськими грецької релігії людьми, 

стали: могли нас переводити, правом поставати, нападати, нищити й убожити – 
за тим з’єднанням, витиснувши попів, на їхнє місце вкрастися і розлягтись по 

маєтностях наших. 

                                                           
43 Прокомії — власності. 



93 

Побоюємося, аби замість тієї любові поміж братією та одного батька 
дітьми, про що надібно мовиш, того, аби нас укривдити, ошукати, утиснути та 

осміяти, не шукали під покривкою згоди. 

Побоюємося, на початки дивлячись, аби ви замість єдності не поклали 

розірвання та мішанину із зачином або принаймні із захитанням і 
осумнівненням з’єднаної Річі Посполитої. 

Побоюємося нарешті, аби замість того постраху туркам та єретикам, 

котрих також однією з їхніх цілей того з’єднання нагадуєш, не шукали 

вторгнення в нас самих і пишного панування над сумлінням нашим. Загалом же 
бачимо, що те з’єднання на менше до більшого, ніж передоцим, пострахові 

туркові стягатися не може. Відтак, коли б не дефект того з’єднання, ніколи до 

піднесення війни супроти того тирана не було б завади, якби згода щодо того 
настала в усій Річі Посполитій. Отже, й тим з’єднанням, хоч би до нього 

досконало прийшло, до піднесення війни (коли б не було згод усіх інших) 

найменше дорога б проклалася і нової потуги нітрохи не прибуло б. 

Одними ми були завсігди, народу руського та литовського обивателі, 
однако потужними, однако хвалу Божу милували і однаково тиранові 

турецькому нехітливими так само й будемо! Як нікого не заважала в тому 

спільність наша із грецькими церквами, так, з другого боку, спільність із 
римським костелом не учинила б у тій мірі жодної акцесії. 

Є то справжні плітки, якими нам дієписець хоче милити очі! Не до нас це, 

котрі під пануванням короля, його милості, здавна у послуху мешкаємо, будучи 

членами єдиної, нероздільної Річі Посполитої, але такого аргументу у 
переконанні варто б заживати йому до тих тільки, в котрих сили не були 

з’єднані доти з Короною Польською! Ліпше б дієписець учинив, коли б те собі 

уважив, про що власний його католик недавно написав у творі, недавно 
пущеному між люди: 

«Попирати справу того з’єднання побоюватися треба, аби турчин, 

почувши, що руські греки починають входити в порозуміння і брататися із 

найсвятішим отцем, щоб через те ті, котрі під ним є, за їхнім прикладом, згодом 
тихцем не прийняли ліги із найсвятішим отцем, а потім із Ракуським домом44; 

треба боятися, аби від того прудкіше й отрутніше не натис [турчин] як на нас, 

так і на християн, котрі під ним мешкають. Щоб нам тих християн за 
приневолення до поневолення не привести, бо з відчаю змушені будуть 

відступитися віри християнської, відтак утаєні там сили християнства могли б 

знесилитися й послабитися». 

Саме на це, кажу, що його ж католик написав, мав би дієписець ліпше 
зважити, аніж би нам очі милив пострахом турків, що видимо прийде від того 

з’єднання, до якого нас намовляє. 

Можна було б тут зараз пригадати, як з того постраху собі, дієписцеві, 

єретики глузують, але що того є повні вуха людські, промовчую. 
А цього розділа кінчаючи, Господа Бога про те прошу, аби він нас, із 

ласки своєї, від того зволив уберегти, аби ми ніколи не приходили в ряди тих 

духовних, котрі приводять нас до єдності й ніби не шукають свого пожитку.  

                                                           
44 Ракуський дім — королівський дім, з якого були імператори Священної Римської імперії. 
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<…> 
Чи ж, як дієписець радить, люди старожитньої релігії грецької слушно 

мають бути вдячні тому, що їх у такі способи, які є тепер ужиті, до єдності із 

римським костелом приводять? 

Тими словами дієписець завершує своє нагадування руському народові: 
«Дякуйте побожному і великих цнот та любові до Бога королеві своєму, та 

біскупам святим, та іншим, що вам прийти до тих вічних добр так ласкаво 

допомагають, і не бажайте бути грубими невдячниками, котрі добродіїв своїх 
не знають або не хочуть брати від них таких дорогих і збавленних скарбів». 

Коли б ці слова від самого дієписця до нас були мовлені, ліпше було б 

про них промовчати, особливо тому, що в них про його королівську милість, 

пана нашого милостивого, учинив згадку. 
Але що багато є таких, котрі хоч не словами, а розумінням того ж від нас 

із тим дієписцем потребують, аби ми були вдячні на те ведення нас, щоб 

віддали послушенство папі римському (оте ведення він зве поміччю до вічних 
добр), а коли на них опираємося, за зле нам мають, бувши несвідомі предмету 

мови, – годі отож у цьому розділі на ті слова не озватися і всім, котрі відати 

потребують, справи щодо того не віддати: чому те ведення не може бути нам 

приємне чи ж мусить нас вельми мерзити? 
В тому обмежимо так свою мову, що нічого казати не будемо про саму 

річ, тобто про те, чи в тім веденні до послушенства папи римського вічне добро 

залежало б, а чи ні (хоча з того боку кожен може справитися із попередніх 

розділів цієї нашої Відповіді), а зупинимося тільки на осереддях та способах, 
яких при тому веденні нас до послушенства досі уживали та вживають, і чи є 

такі, котрі із вдячністю ліпше, аніж з утиском приймати годилося б? А щоб те 

уважити, потрібно знати ті осереддя та способи, які вживаються при тому 
веденні нас, отож про це коротко нагадаю. 

У цій пригадці також і деякі універсали його королівської милості, пана 

нашого милостивого, доведеться пригадати, бо дієписець дав до того оказію, 

декларуватимемо про те перед кожним початком такого пригадування. 
Передусім, тим на нас і не інакше тиснуть, як ґвалтом предкам, а це ґвалт 

правдиво вже невиносний, при тому бажання до відкриття правди, яку 

незичливі раді б загребти, щодо нашого до поневолення утискування, не тільки 
в нас заглушали, але ще й вину нам клали, що це ми, невинні, утискували.  

Друге до того відповідаємо: видавання тих універсалів, які пригадаємо, 

вину частково кладемо на тих, котрі непевними повістями і жорсткими 

інстанціями своїми їх вимагають, а частково, й найбільше, на тих, котрі через 
присягу довір’я собі маючи, мали б застерігати, щоб жодні листи, супротивні 

праву, писані в канцелярії й печатані, не подавалися до підписання його 

королівській милості із канцелярії. 
Однак, попри все, такі універсали, супротивні праву та присязі його 

королівської милості, важаться видавати. 

Через це зараз декларуємо те, що ми від його королівської милості, пана 

нашого милостивого, бувши свідомі добротливої натури до себе його 
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королівської милості, звикли все приймати подячно, розуміючи, що нічого 
лихим, а все добрим умислом зволяє чинити, відтак розуміння не відмінюємо 

щодо його королівської милості і щодо тих універсалів стосовно нас, певні 

будучи, що його королівська милість, коли візьме від нас подання про те, що ті 

універсали не є згідні із присягою його королівської милості, тим, котрі їх до 
підписування подавали, дасть за те нагану і зволить суворо наказати і напотім, 

аби не чинили так. 

Проте, коротко наперед здекларувавши, приступаємо до самої речі. 

Тут передусім годилося б подібно пригадати про гідності, приміти, 
вчинки та цноти владики луцького, котрий найпереднішим осереддям, автором, 

справцею, теслею та будівничим тієї недотлілої єдності може називатися, а за 

єдністю й насталого утиску. Пригадування того той пожиток могло б мати, аби 
люди, відаючи, що «яка причина, який справця, такий і наслідок», як звикли 

загально вважати, тим легше могли б розібратися, чи їм та єдність слушно має 

смакувати і як щодо неї годиться поставитися. 

Але що те пригадування й довшим могло б бути і ввібрало б у себе такі 
речі, про які й слухати бридко, не хочу читальникові з тієї міри чинити 

мерзячки, тягнучи їх за собою. Зрештою, ті краї, в яких колись жив чи живе, 

можуть кожному, хто цікавиться, звідомити про бридкі його, не належні не 
тільки духовній, але й світській християнській особі, ексцеси. 

Ми сподівалися відтак, що його поїздка до Рима мала б у ньому відміну 

справити на добре, але, замість поправи життя, приніс звідтіля його милість, 

разом із тією недотлілою єдністю, безсоромні книги, наповнені надто 
розпутними фігурами, котрих переглядуванням, безбожні очі пасучи, 

непорядну пожадливість чим далі, тим більше в собі примножує. А мало ще 

того має, що сам у розглядуванні їхньому утіху поклав для своєї розкоші, а ще 
до того поштивим мотронам відчас не соромиться показувати. Чи ж годиться 

таке, нехай кожен уважить! 

Супроти того утруднення має, бо є такі, що йому те, що хоче, в очі 

кажуть. З менших речей легше судити про більші, котрі, як казав, замовчую, 
уникаючи бридливості. 

А також і про інших його товаришів, про незвичної похвали гідні учинки 

та життя, не хочу нічого мовити, аби хто, особливо несвідомий, не подумав, що 
нібито байки мав чинити. Хто ж хоче відати, що в котрого з них уливається, 

нехай запитається їхніх парафіян або пробу щодо того вчинить на тому 

випробувному камені загальних чуток — пізнає те легко, чи могли бути 

справлені від таких осіб святі речі? 
Відтак, з огляду на те, нехай вирішить, чи неслушно тиснемо на такі 

осереддя тієї велебної унії. 

Давши іншим учинкам та життю їхньому спокій, чи ж має неслушно те 

обходити нас (про що в першій та другій частині цієї Відповіді мовилося), що 
без синоду, без загального порозуміння, найменше нас у тому не звідомили, не 

тільки без дозволу, але й без відомості нашої, а що більше, знаючи про 

супротивну нашу інтенцію, відаючи про протестації, яких ми немало чинили 
багато місяців тільки через глухі звістки щодо тих замислів, коли доходили до 
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вух наших, наголошуючи на тому, що від нашого імені ладнали віддати всіх у 
послушенство Риму й нас, як бидло якесь, за прикладом Юди (який так мовив: 

«Що мені дасте, а я його вам віддам?») не без явного кривоприсяжства 

піддавали новітній зверхності? 

Ось вона, облуда, нещирість, шальвірство, фортелі та фальші їхні, яких у 
тій мірі заживали, і це в той час, коли найбільше ті речі злозамислювали, коли 

слівно й листовне нас упевняли, що про те ані мислять, а ще й до сталості при 

старожитній релігії вели, чи ж це нас не має побуджувати слушно це обходити і 
до спротиву? 

Але все те було б терпимо, хоча й вельми жалісливі були речі, коли б з 

того, як із якогось джерела, не виникли різні на нас, людей грецької релігії, 

наруги, утиски і кривди і коли б учинками не були б до того приступили, коли б 
ґвалтом, примусом та неволею значно не запахло. Щодо того слушно тиснемо, 

аби кожен бачити міг, тільки деяких із них пригадаємо для прикладу (бо хто б 

усіх полічив?), а особливо тих, котрі прийшли вже після поїздки до Рима 
луцького та володимирського владик. 

Бо справді, скоро по тому, у листі (вписаному у першій частині) деяким 

владикам, у році ще 1592, є подання, в якому забезпечені не мали тратити 

достойностей через будь-яке оскарження, прокляття та оголошення, аби добре 
їм було, відповідно до станів їхніх та згідно прав духовних та світських. Зараз 

деякі в нас, людей старожитньої релігії грецької, в набоженстві великі спокуси 

почали з’являтися, однак найбільше й найвідвертіше в році 1595 виявили після 

поїздки вже згаданих владик до Рима. 
В цей час уже, тепер, на набоженство наше явно наступлено. А початок 

того за універсалом короля, його милості, учинено, і в добрах та містах 

королівських, його милості, передусім: церкви на деяких місцях печатаючи, 
апарати церковні із них беручи, від хвали Божої та набоженства в святі дні, які 

відповідно до старого календаря відправлялися, із церкви людей ґвалтом 

виганяючи, на пресвітерів та попів наших нападаючи, забороняючи їм із 

сакраментом у звичний спосіб до хворих в уборах попівських через ринок 
ходити, явно мертвих через ринок із процесією, згідно звичаю релігії грецької, 

провадити, у церквах у свята дзвонити й забороняючи вживати обрядів свого 

набоженства, а тих, котрі тим заказам та заповідям підлягати не хотіли б, 
удручували взяттям вин, в’язненням, биттям та іншими способами. 

У тих-таки містах королівських, його милості, в тому-таки часі нападали 

й на школи релігії нашої грецької, дітей та вбогих із них до своїх волочачи, 

б’ючи, саджаючи і всілякі над ними збитки чинячи. 
У тому ж часі в деяких королівських, його милості, містах грецької релігії 

люди, попри давні звичаї, відкладалися від урядів, від цехів, від ремесел; 

почали утискати їх з інших різних мір у чиненні справедливості. Про це вельми 
багато є в різних містах протестацій учинених, котрі посвідчують, що, коли, 

кому і де сталося. Не буду їх тут, щоб не здовжувати оповідь, [перечислювати], 

готовий однак, коли хтось буде те вивідувати, багато прикладів привести тих 
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начинених у містах королівських, його милостей, та інших насиль через нашу 
реквізицію. 

Учинивши такий початок заборони та перешкод у набоженстві міщанам, 

підданим королівським, його милості, в містах Річі Посполитої та королівських, 

його милості, підемо далі: наступлено із утисками і на стан шляхетського люду. 
Цього також є прикладів немало, однак, уникаючи довгот, пригадаємо для 

прикладу, що сталося з однією тут значною особою. 

Коли приїхав уже з Рима владика володимирський, наскочив на двора її 

милості пані браславської, княжни Заславської, до церкви, в якій, згідно 
давнього звичаю, пресвитер відправляв, двері ґвалтом вибив, речі, належні для 

відправи набоженства, одні побрав, інші порозкидав і отак явно великий ґвалт 

учинив. Коли ж через те її милість протестацію чинила, сказав їй, що даремно 
протестує, бо цього тут, у Польщі, жоден суд судити не матиме змоги, а коли до 

папи, котрому вже віддав послушенство, захоче його закликати, буде мати 

добрий дорожний клопіт, та й він матиме перед нею ту перевагу, що йому там 

дорогу не потрібно питати, бо вже її провідав, і так розуміє, що там за її 
милістю не постануть. 

У заборонах та перешкодах таких старожитнього набоженства не 

задовольнившись, напасть чинено прокляттями, а при прокляттях ґвалтом та 
силою на духовних релігії нашої, котрі не захотіли йти за відщепенцями. Через 

що одні вигнані, другі схоплені, треті биті, четверті в’язненням чи іншими тому 

подібними прикрими вчинками є напастовані, приклади чого можемо назвати.  

А для більшої в тому всьому свободи відступники, бажаючи уникнути 
покари за своє відступництво і хочучи нас тим легше до тієї матні, в яку самі 

влізли, загнати, запобігали тому, аби волі та ради східних патріархів досягти не 

мали змоги [...] 
Наспів потім Берестейський собор. Але на ньому й по ньому замість 

сподіваної поправи – прогріх, замість ослабу – більший тяжар, замість утіхи – 

більший смуток настав. Промовчимо, які там наруги, які легковаження в мові та 

казаннях без усілякої вини ми виносили. Не розповідатиму, як грека Никифора, 
котрий туди був прибув, коли заживав влади уряду свого протосингельського, 

заарештовано. То ґрунт усьому, бо, попри нас усіх, духовних та світських, 

дозвіл і загалом попри явну нашу протестацію, митрополит із п’ятьма 
владиками, обставившись у церкві гайдуками, коли кінчався день і термін 

призначеному собору, ладнали якусь єдність із римським костелом. Мало того, 

що мав із своїм товариством, а хотіли й нас невільно привести до тієї єдності, 

роздобув універсали в королівській, його милості, канцелярії, через які не 
тільки заказано противитися тій єдності і справам її та берестейським, але ж її 

приймати і їй підлягати нам конечно велено, а при тому львівського і 

перемиського владику за те, що на ту єдність не дозволили, не за владик, але за 

проклятих мати і з ними не спілкуватися, ані знатися [...] 
Не нагадую тут жалісних кривд, котрих від деяких небачних людей 

римського визнання, попри давній звичай, з непоштивістю та з брехливістю 

щодо нас змішаних, ми терпимо! Чесні подружжя приводять у розпач 
сороміцький своїми розпутними мовами! У церквах одміни чинячи, тіла 
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мертвих грецької віри людей, викопані із землі, викидають! Від свідоцтв людей 
старожитньої грецької віри віддаляють, як од віри негідних, і їм книг правних, 

які, згідно права, нікому не мають бути боронені, боронять! Пресвитерів наших, 

на дорогах спіткавши, карають усілякими зневагами. 

Всі оті урази, які відносимо від гонителів римського визнання, не так нам 
від них, як від відступників старожитньої грецької віри болять! Хто ж бо не 

бачить, що за їхнім старанням ті урази почалися? Бо доки їхнє відступлення їх 

не затривожило, з ласки Божої, були від них вільними й сиділи в сякому-такому 
спокої. За їхнім же постанням почали чим далі, тим більше вживатися 

в’язнення; мордування, наїзди, гоніння та інші їм подібні були тим, котрі за 

ними не хочуть іти, а старожитньої віри відступитися. Цього в кожному куті, де 

тільки люди грецької віри живуть, прикладів є багато! 
І вже той полумень, од інших початий, доходить і до наших старших 

правдивих духовних. Уже архімандритові київському, ніби такому, що перестає 

бути для статечності при старожитній поприсяженій вірі духовним, хочуть 
забрати Печерського монастиря! Уже і владиці львівському через ту ж таки 

статечність Жидичинського монастиря, якого доти за привілеєм короля, його 

милості, тримав, ґвалтом наїхавши на нього, через штурм із пролиттям крові 

видирають! Уже й інших багато, подібних до тих, що кров’ю пахнуть, 
переступів діється! [...] 

А нам, які і право, і конфедерації, і привілеї та інші фундаменти вольності 

набоженства мають, що діється у вільній Річі Посполитій, – тож як не 

протиставлятися і як не нарікати на те, як із того задоволеними маємо бути? Бо 
те добре нас самих не чіпало б і не долягало б, та коли б і іншої віри особам 

такий бачився б чинений ґвалт праву, чи й тоді нам бажання утримати 

вітчизняну вольність і загальне право допустило б про те мовчати? А що ж, 
коли таке у вірі нашій діється, що відступники не тільки заживають 

неналежного собі хліба, але й зверхність над нами силоміць чинять; коли через 

ту зверхність їхню у сумліннях наших нам ґвалт діється; коли нас, забороняючи 

нам набоженства відправляти і церкви будувати, гірше за безбожних кладуть; 
коли з огляду на віру, на маєтності, на здоров’я і на поштиве наше з різних мір 

нападають, коли в усьому тому всім помочі, шукаючи через прохання та 

посольства частократ повторені, не знаходимо? І як же не маємо 
протиставлятися і з жалем сердечним не нарікати? 

Певні ми, що жоден бачний за зле того нам мати не буде; та й дієписець 

занехає називати нас грубими невдячниками, хоча ми отих таких прикрих 

скарбів, які спасительними зве, не тільки охоче не приймаємо, але й 
противимося, бо вони жалісно нас і підневільно дотикають! Коли б самого 

діткнуло, чи ж би мовчав, чи ж би дякував, якби його те, що нас долягає, 

долягало б? А чи ж би він, чого не гадаємо, таку докуку із вдячністю, із 
мовчанням міг витримати? Ми ж пояснюємо, що на таку терпеливість, щоб на 

те, коли болить, не стогнати і не охати, здобутися не можемо. Вже досить у 

тому терпеливості нашої, бо хоча так уражені ми є, хоча так проздовж довгого 

часу в уразах своїх жодної полегші одержати не можемо, хоча бачимо, що, 
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зносячи старі кривди, нові народжуємо, однак на те зло злим не віддаємо, ані до 
ґвалту супроти ґвалту не підіймаємося [...] 

ЗАВЕРШЕННЯ ВІДПОВІДІ 

Не є вашим милостям таємно і за минулими скаргами, і за теперішніми 

нагадуваннями: великі і правдиво невиносні не тільки на маєтності, здоров’я та 
поштивості, а й на сумління заходять зневолення та утиски наші. А що братією 

нас своєю звете і членами одного тіла Річі Посполитої називаєте, просимо: 

ужальтесь над утисненою братією своєю! Нехай вас зворушать як власні, вашої 

милості, нанесені наші рани й урази. Коли ж відтак ваша милість (чого не 
збагнемо) супроти нас охолола, тоді нехай вашу милість зворушить любов до 

права вашої милості, яке в одних дошках із нашим (в якому ґвалт тепер 

терпимо) замкнені і єдиними зв’язками є утверджені! Стережіться того, аби 
тією дірою, яка з’явилась у правах, котрі нам служать, усі свободи і вашим 

милостям не вислизнули! Що ж нас долягає, то й ваших милостей усіх 

прикладом наслідком стане. Ніколи в жодній загальній речі утиск усім відразу 

не докучає; злегка та пожежа йде, хто ж її на чужому не гасить, той її загалом 
швидко на своєму грунті побачить! 

Нехай, ваші милості, зворушитеся, озирнувшись на віру, сумління та 

поштивості ваші, котрими ви є зобов’язані, для перестороги прав волю 
набоженства уміцнювати! Нехай, ваші милості, зрушить вас уваження, що хоча 

б ви зичили нам відступитися від віри нашої, а ми є людьми, а не скотами, і з 

ласки Божої людьми вільними, на яких коли б щось через силу та примус зміг 

би вимучити, даремно собі той щось сподівається! А хоча б у чому іншому те 
могло б бути – у вірі, котра в серці і в розумі своїм місце має, чи ж до того може 

бути якесь подобенство? 

Хто із смертних людей може собі привласнити завідування вірою, яка є 
від самого Господа Бога даром? Хто є такий потужний, аби умислом панувати і 

мав силу когось приневолити до віри в те, чого чиєсь сумління не приймає, або 

невіри в те, що приймає? Нічого не є так добровільне, як набоженство та віра, 

так само й примус до неї і найбільший її ні в кому не сотворить, тільки 
позверхню облуду, що наслідує віру, а Господу Богу вельми мерзьку; так само, 

як нічого не може справити в боязливих людях і між небоязливими розлиття 

крові. 
Приклади, що це посвідчують, у нас їх не шукаючи, звольте, ваші 

милості, мати з чужих країв, у яких не кілька років, але без малого від ста, люди 

примушувалися до собі неподібного набоженства, і то не від кого, а від 

монархів світу найможніших та найпотужніших, і то не з яким промислом, але 
який може бути в світі найсильніший і наймудріший. 

Що ж це дало? Чи ж досконала єдність віри та згода вселилися? Нічого? 

Але що? За принукою прийшло до ворожнечі, від ворожнечі до розсварів, від 

розсварів до розірвання, від розірвання до внутрішньої війни, котра поміж усіх 
речей є найгірша, бо порушення права Божого і природнього, ґвалти, пожежі, 

наїзди, крові розлиття, спустошення і, коротко кажучи, всілякі кшталти лихих 

випадків у собі має. При тому така війна чим отрутніша буде над інші 
внутрішні війни, тим довше триватиме. 



  

100 

В інших внутрішніх війнах відтак один бік праведний буває, тут же, де 
кожен те, у що вірить, щирою та спасительною правдою вважає, за те щось 

терпить, для правди терпить, а через те терпіння мученичого вінця і життя 

вічного доступається і має певне розуміння того – то який спосіб може 

віднайтися гамування? Саме ж зупільне знищення, виснаження, позбавлення 
сили, кидання у скорботу зубожіння чинять такі війни, але вчасно погамувати, а 

згоду пожадану привернути не швидко буде. А що так є, милостиві панове, Бога 

ради, гамуйте вчасно ті кола, поки не розійдуться. 
Жаліслива річ терпіти утиск од вищого, жалісливіша – від рівного, а 

найжалісливіша – від простого. Часто ображена терпеливість звикла 

перемінятись у лякливість. Відсутність надії щодо доступлення справедливості 

через звиклі засоби, відсутність надії щодо допомоги, сподівання утиснених, 
що не будуть покарані й погамовані, – щоразу звикло ставати причиною 

більшого неспокою і незвичайного з боку утиснених відняття. 

Пожальтеся, Бога ради, над спільною Вітчизною! Зважте на її інакші 
умови, ніж у інших королівствах, в нас вогонь внутрішньої війни і досі не є 

пригашений. Там міста, там замки, там оборонні тверджі густо сидять, отож не 

дивно, що довго чинили опір і чинять. У нас же, коли б той полумень з’явився 

(якого Боже збав), прудко б усі тої широкої держави мазанки спопеліли! Там 
турок відлеглий, про татарина ледве чутно! А ми їх тут при боці маємо і хоча, у 

згоді мешкаючи, від них є в постійній небезпеці, а до того і з інших боків маємо 

спокій, приязнь та примирення, не до кінця є убезпечені. 

Досвідчилися, ваші милості, в якій ми згоді з вашими милостями в минулі 
віки мешкали, хоч би і при старожитній грецькій вірі і при патріархах, що у 

Греції були, але статечно тривали. До любові, до зичливості, до рятунку в 

потребі різність церемонії нічого не перешкоджала! 
Переконайтеся вже також, ваші милості, щодо тієї лихої згоди та єдності, 

котрі наші відступники, митрополит та владики, ліпити почали! Бачите, ваші 

милості, які наслідки та єдність приносить і принести може! Бачите, що за нею, 

замість постання, порушення старожитньої згоди та любові настало! 
 

 

 
ЗАВДАННЯ 3 

 

Порядок шкільний (Статут Львівської братської школи), 1588 року 

 

Що представляли собою братства в Україні в добу Ренесансу? Де 

виникали і з якою метою? Чому було нагальним питання про утворення 

освітніх центрів? Хто з відомих культурних діячів викладав в братських 

школах? Чим відома Львівська братська школа? Київська братська школа? 

Прочитайте Статут Львівської братської школи, який є визначною 

пам’яткою педагогічної літератури. Які основи організації шкіл він 

передбачає? В чому проявляється демократизм в освіті?  
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Милістю… порадою і наказом… Іоакима, патріарха великого… у місті 

Львові, року 1586, місяця січня, 1 дня. 

Здійсненням і постановою вселенського патріарха Ієремії, єпископа 

Константинополя, року 1588, заснував училище в місті Львові, при храмі 
Успіня… грецького і слов’янського письма… великими зусиллями, бажанням і 

коштами всього братства львівського і всього православного народу російського, 

аж до тих, що намагаються усунути прогалини законної науки, недбайливих 

людей спонукати, щоб звідси покласти початок зміні зла на добрі наміри і по 
всьому братству спасінню розповсюдитися… 

Дидаскал, або учитель, цієї школи повинен бути побожним, смиренно 

мудрим, лагідним, стриманим, не п’яницею, не розпусником, не хабарником, не 
срібнолюбцем, не злий, не заздрісний, не лайливий, не чарівник, не прихильник 

єресі, не порушник побожності, а у всьому показує образ для наслідування, і щоб 

учні були, як учитель їх. 

1. Повинні бути висунуті від братства дві досвідчені людини, щоб 
спостерігати за навчанням, а також за добрими і поганими справами дидаскалів, 

бо що посіє людина те й пожне. І тим браттям повинен бути даний реєстр під 

печаткою братською, у якій дидаскали повинні вписувати дані про облік дітей, 
відрахунок років і навчання дітей ї оплату їм, тобто дидаскалам. 

А якщо би хто бажав забрати своїх дітей від науки, коли прийде квартал, 

тоді в присутності тих відпустити…, кожен, хто буде приводити до навчання сина 

чи інших для науки, повинен взяти з собою сусіда, одного чи двох, і в присутності 
з сусідів повинен з дидаскалом укласти умовну про порядок і повинність його 

згідно реєстру нижченаписаного; і перш за все повинен бути йому прочитаний цей 

реєстр, щоб знав, яким чином будуть його сина навчати, і що за це повинен, і щоб 
не перечив йому, а всіма засобами допомагав дітям в науці і приводив до послуху 

дидаскалу, як справжній батько, який бажає мати втіху від прощі, і повинен за 

звичаєм вписатися в реєстр. 

2. А дидаскал, взяв доручену йому дитину, повинен її вчити оволодівати 
корисними науками, за непослух карати не по-тиранськи, а по-учительськи, не 

вище, але посильно, спокійно, не лише по народному, але й вище народного, щоб 

через свою заздрість не залишився винним ні за одного (учня) ні перед Богом, ні 
перед родичем, ні перед ним самим, якщо б забрав у нього час чи відволік його. 

Написаное: "Злый, лукавый, ленивый рабе, по что не отдал серебро моё 

торжникам да пришед аз взял бых своё со лихвою; и паки: щадяй жезла ненавидит 

сына, а ещё без наказания были бахом, уво прелюбодейчище бысте были, а не 
сынове”. 

3. Сидіти повинен кожний на свому місці, призначеному за успіхи в 

навчанні. Який більше вміє, буде сидіти вище, якщо б і був дуже бідний, а хто 

менше вміє, повинен на постидному місці сидіти, сказано ж: "Имеящему везде 
дано будет”. 

4. Багатий на д бідним у школі нічим не повинен бути вищим, лише самою 

наукою, тілом же рівні усі; око руці, нога руці не може сказати: ти мені не 
потрібна. 
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5. Навчати дидаскал і любити повинен усіх дітей однаково, як синів багатих, 
так і сиріт бідних, і тих хто ходить по вулицях, просячи милостині; хто скільки 

навчиться може за своїми синами; лише не більше одного вчити, ніж іншого, бо ж 

написано: "Всякому бо просящему у тебе дай и хотящему у тебе взяти не 

возбрани, хощу бо всім спастися и в разум истинный прийти”. 
6. Приходити повинні отроки в школу на визначений час, тобто в більші дні 

на дев’яту годину, точно так і в інші, менші дні, як постановив дидаскал, і 

відпускати їх після навчання у визначений час; написано ж: "Все да действует… в 
подобное время”. 

7. Кожного ранку дидаскал повинен уважно слідкувати й, якщо якого отрока 

не було, повинен за ним зараз же послати і взнати причини, через які не прийшов: 

чи не загрався де грою, чи вдома полінувався, чи довго спав і через це в школу не 
прийшов, дізнатись про все і привести повинні його, бо написано: "Иных страхом 

і нуждой спасай”. 

8. Зранку, прийшовши всі в призначений час, не повинні починати 
навчання, поки не покажуть молитви і звичайні передмови… 

9. У школі діти повинні бути поділені на три групи: перші – які будуть 

вчитися чистоті і на пам’ять вчити багато речей; другі – які будуть вчитися 

розпізнавати слова і складати; треті – будуть вчитися розказувати прочитане, 
роздумувати і розуміти; бо сказав святий Павло: "Егда бех младенец, 

младенческая мудрствовах ы смышлях, егда ж достигох в муж совершен, млека не 

потребую”. 

10. Зранку після молитов кожен повинен розказати вчорашній свій урок і 
писання, що вдома писав, і повинен викласти вивчене; а потім повинні по 

частинах вчити Псалтир чи граматику і другі корисні науки, в яких є потреба. 

11. Після обіду хлопчики повинні писати самі на таблицях кожен свій урок, 
заданий йому вчителем, крім малих (дітей), яким учитель повинен сам вписати. 

Вивчивши у школі важкі слова, повинен їх запитувати один в одного, тобто 

дискутувати, а прийшовши додому, вірш повторити, щоб у вечері, прийшовши зі 

школи додому, вміли діти перед родичами чи чужі діти, проживаючі на квартирах, 
перед господарем своїм науку, що в школі вчили, прочитати з поясненнями, як це 

робили в школі; а що вчили в цей день повинні ввечері написати і зранку принести 

в школу, показати свому вчителю, щоб кожен плід науки був відомий: "Всяко бо 
древо от плода познавати подобает”. 

12. Повинен бути дидаскал вчити і на письмі їм подавати з граматики, 

риторики, діалектики, музики та інших поетів та зі святого Євангелія, з книг 

апостольських: "Вся бо елика писана суть к нашему наказанию писана суть”. 
13. В суботу зранку повинні повторювати уроки, які вчили на протязі тижня, 

а після обіду повинні вчити паскалії і місячної течії, і рахунок, і обчислення, чи 

музику церковного співу: "Вся бо писания благодухновенна и полезна суть к 
научению”. 

14. Після вечірні в суботу повинен дидаскал розмовляти з дітьми не мало 

часу, а значно більше, ніж в інші дні, навчаючи їх страху Божому і належним 

юнацьким звичаям: як вони повинні вести себе в церкві перед Богом, вдома перед 
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родичами і в інших місцях, стид берегти, виказувати Богові і його святим честь і 
страх, рідним та дидаскалам послуг, усім покірність та повагу, собі самому 

чистоту. І ці повчання знову повинні навіюватись дитині… бо написано: "Любяй 

сына прилежнее наказует, а не любяй щадит жезла”, и Каже: "Отрачастю безумие 

на сердци привязано жезлом же изженеми ё, новое бо вино в мехи новые вливают 
и обое соблюдает ся”. 

15. В неділю і в свята церковні діаскал повинен з усіма, поки підуть до 

літургії, розмовляти і розповідати про це свято і вчити їх Божій волі, а після обіду 

повинен навчити Євангелію і апостолу цього свята… 
16. Двох чи чотирьох хлопців, кожну неділю інших по черзі, потрібно 

призначати для збереження порядку, від чого жоден не зможе відмовитися, коли 

до нього надійде черга. Справою їх буде швидше прийти в школу, підмести 
школу, розпалити в печі і біля дверей сидіти, про всіх знати, хто виходить і 

входить, хто б не вчився, пустував, чи в церкві погано себе вів, чи, йдучи додому, 

не вів себе достойно, повинні написати і повідомити про них, сказано: "Блюдетесь 

како да опасно ходите, не яко немудре, но яко премудре искупующе время, яко 
дни лукавые суть”. 

17. Якщо би якийсь хлопець один день ходив у школу, а другий – пропускав 

– і так лише час втрачав, рахуючись при школі, такого більше не приймати, тому 
що і знахар якщо б хворого в один день лікував, а в інший відносився не 

відповідно, замість лікування ще більше сприяв його захворюванню, сказано: 

"Всякого брата не по чину ходяща отрицайся”. 

18. Батькові про дітей чи господареві про доручених йому сторонніх дітей 
дидаскал і члени братства – наглядачі шкільні повинні нагадувати, щоб діти вдома 

поводили себе відповідно шкільному розпорядку, показуючи всім свою ученість і 

людяність. А якщо буде в дітях знайдено щось невідповідне науці, то це має бути 
вивчене. А якщо б дидаскал своєю породивістю чи родич чи господар 

неохайністю своєю заважали навчанню чи добрим звичаєм, то винний має бути 

покараний. 

19. Якщо б також хто хотів від дидаскала сина свого забрати для іншої 
потреби, то повинен робити це не заочно і не через когось іншого, лише особисто і 

в присутності тієї ж людини чи двох, при яких він віддавав на науку, узяти може, 

щоб цим не робити зневаги ні учневі, ні дидаскалу, від якого без пояснення учня 
забрав; такий порядок всі інші ремісники зберігати повинні, коли при людях не 

лише сина, але й слугу реміснику доручають, і потім, коли його навчитися, тим 

більше не хочуть його відпустити; зібравши багатьох, хвалять терпіння і 

пристойність родичів і його самого, від чого і майстру велике задоволення, коли 
бачить учня свого не останнім, чого більше і в школах і в людей християнських 

мати необхідно. 

20. Коли б сам учитель чи хтось із учнів творив би оті речі, що їх закон не 

велить, а більше – забороняє, тобто коли був би блудником, п’яницею, злодієм, 
кощунником, недбальцем, сріблолюбцем, наклепником, величавим, таким не 

тільки вчителем, але й жителем нехай тут не буде. «Не звабте, – мовиться, – 

жодного з малих оцих, які вірують в ім’я моє». Коли такий є сам супротивний 
заповідям Господнім, як інших уцнотливити і на користь може наставити? 
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Сам-бо Господь сказав: «Як ви можете мовити добре, бувши злі?»  І знову: 
«Кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й в огонь буде 

вкинене». 

Адже відаєте звісне, що всі маємо постати перед суддею нелицемірним  

Христом-Богом, який має віддати кожному за ділами його, передусім тим, котрі 
трудилися в подаванні сили слова, тим, які добре сім’я сіяли в землю і 

сторичний плід, знову-таки, які подавали, заодно і тим, котрі пили живу воду 

від невичерпного джерела та струмка, що завжди тече від святого утішного 
Духа. Тут-бо ліпше купувати більше срібла, золота і каміння багатокоштовного, 

оскільки від цього здійснюється людське життя, і то є корінь і основа небес та 

землі, моря і всіх безодень, ним володіє невсяжний Бог, творець усіх, котрий 

відкриває і дарує малим дітям. 
 

 

 
ЗАВДАННЯ 4 

 

На період доби Ренесансу українці називали себе русами, росами, 

роксоланами, українцями. Прочитайте текст історика Наталії Яковенко і 

розкажіть про походження кожного з історичних позначень сучасної 

України та про процес самоусвідомлення народу.  

Другий текст – це фрагмент поеми С. Кленовича «Roxolania». Що 

автор розуміє під Роксоланією? Якою постає Україна у праці Кленовича? Як 

він окреслює її самобутність? 

Після Кленовича в XVII столітті образ України для Заходу сформував 

Гійом Левассер де Боплан. Що вам відомо про його діяльність? 

 

Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території 

між кінцем XVI – кінцем XVII ст.) 

 

Проводячи реальну чи уявну межу «нашої землі», люди вже тим самим, 

як відомо, створюють дві географічно-культурні сутності – «землю Інших» та 

«свій» простір. Далеко не останню роль у навантаженні смислами «свого» 
життєпростору відіграє усталення його назви. Адже канонізуючись, вона за 

неписаною конвенцією мешканців перетворюється на священне ім’я 

батьківщини – успадкованої від предків землі, на якій об’єктивно існуюча 

данність (територія) наповнюється низкою уявних вартостей, що на цю 
територію проектуються, – про спільність «крові», інтересів, історії, культурної 

традиції тощо. В українському випадку остаточне «погодження конвенції» 

припадає на кінець XIX – початок XX ст., коли пальму першості було віддано 
назві «Україна». Проте конкурс пропозицій розпочався трьома століттями 

раніше, що сигналізувало про зародження «національної заклопотаності» в 

спільноті, якій доти для позначення себе вистачало розмитого поняття Русь – 

водночас і етноніму й назви території проживання русинів у польсько-
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литовській державі. Власне про перший тур цього «конкурсу» – між кінцем 
XVI та кінцем XVII ст. – і піде мова. Разом з тим нам доведеться заглянути в 

передісторію, бо частину конкуруючих версій було вперше озвучено набагато 

раніше, і то на різних культурних полюсах Європи – «грецькому» та 

«латинському». Відтак, зіставлення перемог/поразок тої чи тої з версій, 
реанімованих русинами, опосередковано покаже нам пріоритети користувачів, 

що вибирали – достоту як теперішні українці – між «Сходом» та «Заходом». На 

завершення буде розглянуто флуктуації гіпотетично питомого утвору – поняття 

«Україна», якому з плином часу судилося виграти головний приз. 
<...> 

Rosia/Russia/Русь, Ruthenia, Roxolania 
Візантійці випередили події, давши назву території, яка сама собі ще не 

вміла дати сукупної назви: вперше поняття Rosia [Ρωσία] на позначення «землі 

росів» було вжите в творі «Про церемонії» візантійського імператора 

Константина VII Порфирогенета (908-959). Утім, про «народ росів» (Ρώς) тут 

знали набагато раніше, і власне таку форму іменування, причому як самоназву, 
фіксують під 839 р. «Бертинські аннали», де оповідається, що з 

Константинополя до двору Людвика Благочестивого прибули люди, які 

«сказали, що вони, себто їхній народ, зветься рос» [se, id est gentem suam, Rhos 
vocari dicebant]. Ще один латинський варіант іменування «росів» (rusii), 

похідний від грецького ρουσιοι, вживає у середині X ст. єпископ Кремони 

Луїдпранд: згідно з його твором «Antapodosis», до візантійського найманого 

війська входить «якийсь народ ... що його греки за міцність тіла називають ... 
русії» [gens quaedam ... quam a qualitate corporis Graeci vocant... Rusios]. 

У давньоруській писемності за «землею росів», як відомо, закріпилася 

самоназва Руская земля, або Русь, а за її мешканцями – політоніми русь (як 
збірне поняття) та русин (як поняття одиничне). Такий слововжиток зберігся й 

після розпаду Київської держави: вже в одному з перших документів XIV ст., 

які на підставі мовних ознак кваліфікують як староукраїнські, натрапляємо на 

слово русин. Аж до середини XVI ст. Русь, Руська земля та поняття русин (уже 
не як політонім, а як етнонім) і в Польському королівстві, й у Великому 

князівстві Литовському не знають конкуренції, звично окреслюючи колишню 

давньоруську територію та її населення. Що ж до актуалізації називання Русі 
«Росією» (від грецького Ρωσία), помітної у писемності південних слов’ян з 

останньої чверті XIV, а в Московії з другої половини XV ст., то цей 

неовізантійський синдром до русинів польсько-литовської держави докотився 

значно пізніше – у 1580-х роках. Про ініціаторів та обставини цієї новації мова 
піде далі, а тут лише попередньо відзначимо, що «грецький» акцент назви 

містив у собі певного роду протест проти «латинізації» руської культури, 

проявленої, серед іншого, в розповсюдженні «латинських» іменувань Русі.  

Номенклатура останніх у європейських хроніках та документах папської 
канцелярії була спершу доволі строкатою, але починаючи з кінця XI ст. бачимо 

ознаки певної «стандартизації». Найімовірніше, поштовх до цього дала папська 

канцелярія, в документах якої усталився специфічний понятійний дуалізм: саму 
країну називали Russia, а її мешканців-русинів Rutheni. Слова Ruthenus та русин 
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перегукуються фонетично, а це ідеально відповідало орієнтації середньовічної 
географії на античну традицію, з якої обиралися схожі за звучанням назви країн 

та народів й прикладалися до нових реалій. Кельтське ж плем’я «рутенів» 

[Rut(h)eni] в античності знали добре – від Плінія Старшого та Цезаря до 

компіляторів І ст. н.е. Адаптовані в такий спосіб «рутени»-русини міцно 
оселилися в країні Russia, фіксуючись у хроніках та папських буллах, а з XIII 

ст. і в листах, документах (зокрема, привілеях угорських королів та 

мазовецьких князів), ба, навіть подорожніх нотатках, як, наприклад, в описі 
Рюйсбрюком своєї подорожі 1253 р. до Криму, де згадується, що серед 

місцевих християн є «величезна кількість русинів» [Ruthenos ... maxima 

multitudo]. Врешті, з XIV ст. дружна пара Russia/Rutheni закріпилася у 

польських документах та хроніках, а дещо пізніше – і в латинських актах 
канцелярії великих князів литовських. 

<…> 

Строго кажучи, таких назв було дві – Ruthenia та Roxolania. Перша з них 
епізодично фіксується й раніше як похідна від слова Ruthenus для позначення 

«землі рутенів» – наприклад, у привілеях угорських королів 1261 та 1342 рр., на 

мапі-портолані Пьєтро Вісконті 1311 р., значно пізніше – в репліці папської 

канцелярії 1635 р., яка вказує, що таке слово, з огляду на консервативність цієї 
інституції, могло вживатися здавна. Ruthenia, проте, не зробила кар’єри, 

зіткнувшись із набагато міцнішим конкурентом – «Роксоланією». 

Roxolania являла собою продукт не так мовний, як соціокультурний – 

побічний ефект тріумфального утвердження впродовж XVI ст. шляхетських 
вольностей у Польському королівстві. Це, своєю чергою, підштовхнуло до 

появи надетнічної та надконфесійної ідеології «народу-шляхти». Одним з її 

опорних пунктів служила переконаність у тому, що шляхту й простолюд 
розділяє неподоланна прірва «інакшої крові». Не забракло й «історичних 

доказів»: більш-менш у середині XVI ст. оформляється так звана «сарматська» 

етногенетична легенда, за якою біблійний родовід шляхти та плебеїв виводився 

від різних синів прабатька Ноя: простолюдинів від Хама, а шляхтичів від 
Яфета. По довгих мандрівках одні з нащадків Яфета, «войовничі сармати», 

буцімто осіли в підкорених ними землях Польщі та Русі, започаткувавши 

«шляхетський народ». 
<…> 

Препарована в такий спосіб «історична спадщина» опинилася у 

потрібний час на потрібному місці. Адже на останню чверть XVI ст. припадає 

перше близьке знайомство колишніх «литовських» русинів Волині та Київщини 
зі своїми «польськими» однокровниками з Галицької Русі та Поділля: у 1569 р., 

згідно з актом Люблінської унії, обидва руські регіони опинилися в складі 

однієї держави – Польського королівства. Вже невдовзі інтелектуали обох 
теренів, поєднавши зусилля, оголосять свою територію прямим продовженням 

Київської Русі, а себе – «старожитним руським народом Володимирового 

кореня». Тут не місце обговорювати в деталях шляхи та засоби привласнення 

«руської історії», досить сказати, що в найзагальнішому вимірі поштовх до 
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цього дала актуалізована після Люблінської унії 1569 р. конкуренція двох 
культурних систем – руської та польської. Адже хвиля «освітньої революції» та 

спровокована Реформацією «ментальність реформ», докотившись у другій 

половині XVI ст. до Польщі, мала потрійний ефект. З одного боку, в протидії 

протестантським «новинам» було започатковано конфесійну (а отже, й 
культурну) уніфікацію польського суспільства, а з другого – у відповідь на цей 

виклик набули нового дихання «руські» аспірації в Галицькій («польській») 

Русі й паралельно гальванізувалася доти сонна еліта колишньої «литовської» 

Русі.  
Останнє, поза сумнівом, стало наслідком розширення географії 

культурної активності польських та галицьких інтелектуалів. Переміщаючись 

на схід, за денонсований Люблінською унією кордон, і догоджаючи смакам 
нових, казково багатих панів, ці люди сприяли «розгерметизації» доти 

закритого для стороннього ока світу русинів. Водночас цей світ, 

ретранслюючись, зазнавав модифікації, бо розповідали про нього за вже 

усталеними в польському письменстві риторичними стандартами «описування 
історії» та «описування народу». 

<…> 

Повертаючись до Роксоланії, можемо зауважити, що місце цієї назви в 
окресленій вище руській ідентичності дещо проблематичне. Вона зручно 

маркувала статус Русі як рівноправної одиниці Польського королівства, але 

після освоєння києво-руської спадщини слово таки ставало «чужим», бо, згідно 

з ним, роль «кореня й початку» відводилася сарматам-роксоланам, а не 
«народові святого Володимира». Відтак, дилема вибору назв, по суті, 

перетворюється на дилему двох версій «руськості». Ясно, що обидві версії були 

цілком лояльними стосовно політичної батьківщини — Речі Посполитої, але, 
дещо спрощуючи, «роксоланську» версію можна ототожнити з толерантним 

ставленням до всього польського, а її оминання — з нехіттю до «Польщі». 

Ця розбіжність семантики особливо виразно простежується наприкінці 

XVI ст., коли словом «Роксоланія» послуговуються переважно не православні 
русини, а їхні симпатики-поляки чи русини-католики. Показово, проте, що і в 

їхньому сприйнятті територіальний обшир Роксоланії тотожний Русі 

«Володимирового кореня», тобто не поширюється на білоруські терени для них 
зарезервовано окреслення «Литва» чи «Біла Русь». Для прикладу, уродженець 

Великої Польщі, згодом люблінський війт Себастян Кльонович у 1584 р. 

присвятив «найяснішому сенатові міста Львова» розлогу поему «Роксоланія», 

де географія описуваного ним ідилічного простору маркується містами 
Київщини, Галичини, Волині та Поділля – це Київ, Львів, Луцьк, Кам’янець, 

Перемишль тощо. Пік популярності назви «Роксоланія» припадає на 1620-1640-

х рр., коли православні русини-галичани, опанувавши вищі церковні пости в 

Києві, стали законодавцями моди й прищепили православному літературному 
етикетові власні смаки, густо замішані на «сарматському» дискурсі. На вислови  

«Роксоланія», «роксоланський народ», «роксоланські границі», «наші 

роксолани», ба, навіть «Роксоланська Церква» натрапляємо в більшості 
тогочасних «учених» та шкільних текстів, створених у Києві. Це й не дивно, 



  

108 

адже власне в цьому середовищі, особливо за часів митрополитства Петра 
Могили (1632-1647), була інтенсивно культивована модель «руської 

шляхетської нації» як братньої польській в колі «народу-шляхти» Речі 

Посполитої. 

Однак така «миролюбність» у сприйнятті Польщі, як щойно зазначалося, 
була притаманна не всім русинам. Відтак, паралельно з розповсюдженням 

«роксоланської» версії руської ідентичності набуває обертів контрпропозиція – 

з виразним «антилатинським» (отже, й антипольським) підтекстом. її 
маніфестом стає наголошування «грецьких» витоків Русі, а прапором – 

повернення Русі її «справжньої» назви Росія, утвореної як калька з грецького 

Ρωσία. «Неовізантинізм» такого роду уже мав прецеденти в 

південнослов’янській та московській писемностях, про що згадувалося вище, 
проте роль поштовху, схоже, відіграло не це. Адже не викликає сумніву, що 

новонароджена «Росія» мала львівський, і то не шляхетський, а міщанський 

родовід, і що тлом для її появи стали, з одного боку, перші за всю історію 
Руської Церкви візити східних патріархів до Львова у 1580-х рр., які надали 

живого дихання відчуттю конфесійної спорідненості з «материнською 

Церквою», а з другого – «грецький акцент» у спалахові освітньої активності 

новозаснованого львівськими міщанами православного братства. (Існує й 
інакше пояснення реанімації назви «Росія» – як прояв усвідомлення 

«нероздільної і спільної спадщини» Київської Русі; на мою думку, це пояснення 

грішить анахронізмом, бо перший текст, що його можна умовно кваліфікувати 

як «усвідомлення спільної спадщини», та й то в династичному ракурсі, з’явився 
століттям пізніше – це анонімний «Синопсис», виданий друкарнею Києво-

Печерського монастиря у 1674 р. й удруге, в доповненому варіанті, у 1681 р.). 

Щодо Львівського братства, то воно, отримавши в 1586 р. від одного з високих 
гостей, антіохійського патріарха Йоакима I, потвердну грамоту, створює власну 

школу «грецького та слов’янського письма», і власне в Статуті цієї школи 

вперше натрапляємо на окреслення русинів поняттям «російський народ». 

«Грецький» ухил школи підсилювався і тим, що її першим ректором (1586-
1588) був грек — архієпископ елассонський Арсеній, а вже 1591 р. братська 

друкарня видала власну граматику грецької мови, укладену, як сказано в 

передмові, вчителями та учнями.  
Пожвавлення інтересу до грецької матриці руської культури 

перекинулося й на інші шкільні осередки. Так, у 1594 р. в Острозькій школі 

(сучасники називали її «тримовним», себто греко-латино-слов’янським, 

«ліцеєм»), як припускає дехто з дослідників, навчав майбутній 
константинопольський патріарх Кирило Лукаріс, а в 1595 р. грек Емануїл 

Ахілеос; греку викладали й у створених 1615 р. Київській та 1619 р. Луцькій 

братських школах. 
Як бачимо, освітній фундамент для засвоєння «антилатинської» назви 

Ρωσία/Росія був цілком достатній. Паралельно добрячу в’язанку хмизу в 

«антилатинські» настрої підклала згода кількох православних ієрархів на унію з 

Римо-Католицькою Церквою, проголошена 1596 р. у Бересті. Власне після 
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Берестейської унії, як уже не раз відзначалося, почала стрімко зростати 
конфесійна нетерпимість. За висловом одного з авторитетних сучасних 

дослідників цієї проблеми Михайла Дмитрієва: «Свідомі» православні відтепер 

дуже боялися перетворитися на католиків (уніатів), католики й уніати – 

заразитися «схизмою», ті й другі стали ретельно берегтися від впливів 
протестантизму. 

У такий спосіб поле для «грецького» іменування Русі було розчищене, й 

слово Росія тріумфально увірвалося у вжиток «свідомої» православної еліти.  

<…> 
Росія взагалі перетворилася на бренд православного інтелектуала. 

Байдуже, по-руськи, по-польськи чи по-латині він писав, і байдуже, якою була 

міра його терпимості до всього польського, – над цим горує мода на 
«справжнє», «питомо православне» іменування Русі. Відтак, на сторінках 

київських текстів у цілком мирному сусідстві уживаються «латинська» 

Роксоланія з «антилатинською» Росією – ідеологія ідеологією, а бренд брендом.  

<…> 
У другій половині XVII ст. київський літературний етикет (нагадаю, місто 

після 1654 р. перейшло під протекторат московської держави, а Православна 

Церква перетворилася з Ecclesia militans на панівну) не відмовився від 
перемішування «Росії» з «Роксоланією» – байдуже, що в новій державі, з 

новими героями та новими ідейними пріоритетами. Колишня «латинська» 

Роксоланія, втративши свій пропольський підтекст, перетворились на освячену 

традицією прикмету «високого стилю». Це добре видно, зокрема, з назв курсів 
філософії та риторики Києво-Могилянської академії другої половини XVII ст., 

що адресуються то «роксоланському», то «російському» слухачеві – Roxolanae 

iuventuti, auditore Roxolano, Rossiaco oratoribus і т.д. Паралельно, проте, дедалі 
міцнішими ставали позиції «Росії». Саме ця назва за частотністю є 

науживанішою у київських текстах другої половини XVII ст., де раз по раз 

натрапляємо на поняття Rossia/Росія та похідні від нього – «росіяни» [Rossiaci], 

«російський народ» [gens Rossiaca], «російська вітчизна» [patria Rossiaca] тощо. 
 За спостереженням Сергія Плохія, тогочасна «могилянська традиція 

вживання слова Росія в абсолютній більшості, коли не виключно, позначає 

землі Київської митрополії». Я б уточнила це спостереження: йшлося не про 
митрополію в цілому, розтягнуту по Великому Князівству Литовському й 

Польському королівству, а тільки про її «польську» (українську) частину – без 

врахування білоруських теренів. Іншими словами, «Росія» київських 

інтелектуалів другої половини XVII ст. зберігала той самий зміст, що й у 
момент свого народження наприкінці XVI ст., окреслюючи, як і її партнер/ 

опонент «Роксоланія», землю «народу Володимирового кореня». Інша річ, що у 

XVIII ст. цій назві судилося пережити певні мутації, але вони вже виходять за 

рамки даної статті. 
Однак таку імпозантну кар’єру «Росія» зробила тільки на тій території, 

котра після 1654 р. перейшла під протекторат московського царя. Натомість з 

текстів, написаних русинами Речі Посполитої, це поняття щезає так само 
стрімко, як і з’явилося – очевидно, як марковане асоціацією з ворожою 
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російською державою. Скажімо, члени Львівського православного братства, 
вкотре перераховуючи свої кривди у заяві 1649 р., розміщають «наш народ» 

уже не в «Росії», а «на всьому обширі Русі» [іп toto ambitu Russiae], хоча саму 

Церкву в урочистих випадках ще подеколи називають «російською». Свого 

роду «резервацією» для слова Росія певний час залишалася титулатура 
митрополитів, що й зрозуміло – кожен з них не полишав надії очолити всю 

Київську митрополію, включно з теренами, що перейшли під московську 

юрисдикцію. <…> 

Мала Росія 
Народження наприкінці XVI ст. «Росії» покликало до життя ще один 

грецизм – Мала Росія. Поштовхом до його появи, як і у випадку з «Росією», 

став неовізантійський синдром – курс на відновлення «справжнього» 
православ’я, а прецедентом – уже згадані візити до Львова східних патріархів 

упродовж 1580-х років. В ході актуалізації інтересу до візантійських витоків 

Руської Церкви було реанімовано й грецьке окреслення Київської митрополії – 
Μίκρα Ρωσία [Мала Росія]. Один із ранніх випадків уживання цього поняття, як 

вважають, фіксується у буллі імператора Йоана VI Кантакузина 1347 р. про 

ліквідацію Галицької митрополії та в її підтвердженні цього ж року 

Патріаршим синодом. На те, що термін був цілком «зрозумілий» мешканцям 
митрополії, вказує ще давніше, 1339 рр., використання його латинської версії в 

титулі галицько-волинського князя Болеслава Юрія: «З Божої ласки 

природжений князь усієї Малої Русі» [Dei gratia natus dux totius Russie Mynoris]. 

Згідно з доволі туманними уявленнями греків про Русь, Μίκρα Ρωσία 
охоплювала спершу тільки волинські й галицькі єпархії, але вже 1354 р. 

патріарх згадує Київ як «перше архієрейське сідалище», розташоване в Μίκρα 

Ρωσία. Після розпаду в середині XV ст. Київської митрополії на московську та 
польськолитовську половини патріарші сакри починають титулувати 

київського ієрарха «митрополитом київським і всієї Росії»; ще пізніше, з першої 

третини XVI ст., до титулу додається занепала галицька церковна одиниця: 

«митрополит київський, галицький і всієї Росії». Однак визнання за київськими 
митрополитами формули «всієї Росії» не означало смерті «Малої Росії». Адже 

за візантійськими просторовими уявленнями це поняття передбачало парну 

опозицію: «Малій Росії» як центру мала відповідати окраїнна територія – 
«Велика Росія» (зокрема, на думку Анни Хорошкевич, саме завдяки 

патріаршому посланню 1561 р. окреслення «Велика Росія» проникло в 

самоназву Московії). Після того, як у 1589 р. Константинопольський патріархат 

визнав Московську Церкву у «Великій Росії», логічно реанімувався і другий 
член забутої пари – «Мала Росія». Скажімо, в листі 1594 р. александрійського 

патріарха Мелетія Пігаса до князя Костянтина Острозького благословення 

посилається православним «усієї Малої Росії», а не «усієї Росії», як годилося б 
за формулою титулатури київського митрополита; так само анонімний грек-

учасник Берестейського собору 1596 р., що залишив опис цієї події, зазначає, 

що сталася вона «за ініціативою єпископів у Малій Росії». 

<…> 
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З початком козацької повстання 1648 р. поняття «Мала Росія» набуло 
потужного нового дихання. Основний поштовх цьому дало підключення до 

вимог повстанців гасел захисту «грецької віри»: як переконливо довів Сергій 

Плохій, релігійний слоган, що ним доповнювалися козацькі соціальні вимоги, 

робив можливим виправдання виступу проти законного володаря й тим самим 
надавав легітимності козацькій війні в очах некозацького населення. Ці гасла, 

серед іншого, стали оздоблюватися в інтенсивних зносинах з «одновірною» 

православною Московією «політично коректною» назвою козацького 

Гетьманату «Мала Росія». Не виключено також, що на появу в козацькій 
лексиці поняття «Мала Росія» вплинули східні ієрархи – чи не головні 

інспіратори ідеї об’єднання «Великої Росії» з «Малою»: наприклад, саме 

єрусалимський патріарх Паїсій улітку 1648 р. виступав першим «лобістом» 
Богдана Хмельницького на царському дворі. З прийняттям у 1654 р. 

протекторату московського царя, внаслідок чого його титулатура доповнилася 

формулою «Великої, Білої і Малої Русі», окреслення Гетьманату як «Малої 

Росії» тотально опановує московський офіційній дискурс, а створений у 1662 р. 
спеціальний орган для зносин з Гетьманатом отримує назву Малоросійського 

приказу. 

У цю традицію іменування поступово втягається і козацька старшина, 
хоча спершу поняття «Мала Росія» носить у їхньому виконанні ще виразно 

«експортний» характер – для зносин з Москвою, тоді як у внутрішньому 

вжитку територію Гетьманату називали «Україною», а її мешканців – «руським 

народом» (наприклад, в універсалах Богдана Хмельницького вислів «Мала 
Росія» не вжито жодного разу, а «Україна» – аж десять разів). Виразним 

свідченням того, що новонароджена «Мала Росія» в очах козацької старшини 

вже втратила свою церковну, довоєнну семантику, себто стала позначати не 
Київську митрополію, а територію козацького Гетьманату, є запис переговорів 

Івана Виговського з московським дипломатом Василем Кікіним у серпні-

вересні 1658 р. За свідченням Кікіна, Виговський нарікав, що не отримав 

подяки від царя за вірну службу й за те, що «привів Малу Росію в підданство 
під високу руку його царської величності», а тому відтепер, як він нібито казав, 

«нехай буде Велика Росія Великою Росією, а Мала Росія Малою Росією, бо ж і 

в Малій Росії є непереможне військо». 
З іншого боку, криваві змагання кінця 1650–1670-х рр. за всі руські 

території Речі Посполитої («доки сягає руська мова й віра») подеколи 

отримують ідеологічне обґрунтування в апеляціях до спадщини «руського 

народу Володимирового кореня», і тоді цей простір урочисто іменується 
«Малою Росією». Наприклад, в інструкції 1665 р. гетьмана Івана 

Брюховецького козацьким послам до Малоросійського приказу натрапляємо на 

розгорнутий перелік підстав, через які «Мала Росія» не може належати 

«ляхам»: вони оволоділи нею підступно, хоча насправді вона колись мала свого 
«дідичного монарха» й просвітилася святим хрещенням не від польського 

короля, а від «рівноапостольного царя Володимира».  

Ще однією характерною реплікою ототожнення «Малої Росії» з давнім 
києво-руським князівством є титулатура «турецького» гетьмана Юрія 
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Хмельницького – «князь Малоруської України й вождь Війська Запорозького». 
Архімандрит Києво-Печерської Лаври Інокентій Ґізель у листі 1677 р. до 

гетьмана Івана Самойловича, коментуючи появу на політичному горизонті 

Юрія Хмельницького, пише, що той «прийняв на себе малоросійське 

князівство» й навіть користується у своїх листах «печаткою стародавніх 
руських князів». 

Ностальгія за ширшим, ніж Гетьманат, простором «Малої Росії» помітна і 

в текстах людей церковного кола. Водночас із них ясно бачимо, що «Малою 
Росією» вони також вважали не всю Київську митрополію, розтягнуту по 

Великому князівству Литовському й Польському королівству, а тільки її 

«польську» (українську) частину. Скажімо, ретельно фіксуючи назви 

місцевостей, де сталися чуда богородичних ікон, архімандрит Чернігівського 
монастиря Йоаникій Ґалятовський усі населені пункти Поділля й Галицької 

Русі, нарівні з містами козацького Гетьманату, де він сам мешкав, називає 

«Малою Росією», натомість для аналогічних випадків на території Білорусі 
послідовно використано означник «білоруське місто» чи місто «в Литовському 

князівстві». 

<…> 

Паралельно в текстах «високого стилю», що походять з території 
Гетьманату другої половини XVII ст., «Мала Росія» поступово витісняє – 

очевидно, як надто побутове – слово «Україна». Перипетії громадянської війни 

додають козацькій «Малій Росії» статусу «нашої оплаканої матері-вітчизни», і 

власне звідси починає розкручуватися тривалий феномен так званого 
«малоросійського патріотизму» та «малоросійської ідентичності», що вже 

невдовзі, у XVIII ст., набуде і завершеної форми, й ідеологічних мотивацій. 

Україна 
Етимологія слова «Україна», уперше вжитого давньоруським літописцем 

під 1187 р., не зовсім ясна. Поруч із його позірно прозорим ототожненням з 

поняттям «окраїна» є й інші припущення, за якими це слово могло бути 

похідним від праслов’янського *krajь чи *ukraj, тобто «відділена частина 
території», «країна». Докази саме такої семантики свого часу навів Сергій 

Шелухин, зіставивши переклад Євангелія, зробленого 1561 р. на Волині, з 

євангельським текстом грецькою, латинською та чеською мовами. 
Відповідниками поняття «Україна», що його багаторазово вжив перекладач, тут 

виступають грецьке χώρα [країна, земля], латинське regio [країна, регіон], 

чеське krajina [земля, країна] (сюди ж можна додати не залучене Шелухиним 

церковнослов’янське страна). Брак відповідних пам’яток не дозволяє 
підтвердити чи спростувати таку розширену семантику слова «Україна» в 

поточному мовленні, натомість його зміст в офіційній політико-географічній 

номенклатурі XVI-XVII ст. справді збігається з поняттям «окраїна», що й 
зрозуміло – з погляду литовської чи польської столиць терени майбутньої 

України сприймалися не інакше, як далекі, пограничні. Строго простуючи за 

«мовою джерел», стара історіографія вживала це слово для позначення самої 

тільки прикордонної зі Степом Наддніпрянщини (як ми далі побачимо, не 
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зовсім слушно). Михайло Грушевський, надаючи в 1898 р. у своїй «Історії 
України-Руси» поняттю «Україна» новітнього, розширеного значення, вважав 

за потрібне прокоментувати цю новацію: «Стара ся назва, уживана в 

староруських часах в загальнім значінню погранича, а в XVI в. спеціалізована в 

приложенню до середнього Подніпров’я, ... набирає особливого значіння з XVII 
в., коли та східня Україна стає центром і представницею нового українського 

життя ..., скупляє в собі бажання, мрії і надії сучасної України. [...] Літературне 

відродження XIX в. прийняло се ім’я для означення свого національного життя. 

В міру того, як зростала свідомість тяглости і безперервности етнографічно-
національного українського життя, се українське ім’я розширялося на всю 

історію українського народу».  

У першій третині XX ст. освячене авторитетом Грушевського вживання 
назви «Україна» в новітньому етногеографічному значенні поступово 

утверджується, а з плином часу й взагалі витісняє попередні історіографічні 

терміни, які «дробили» територію України на «Русь», «Малу Росію» та власне 

«Україну». Коментуючи у вступах до своїх праць розбіжність між ужитою 
назвою та «мовою джерел», історики загалом погоджуються з тим, що 

«Україною» аж до козацьких воєн середини XVII ст. називали південно-східне 

пограниччя Речі Посполитої – Київське та Брацлавське воєводства. 
Тим часом із «мовою джерел» не все так просто, бо поняття «Україна» з 

плином часу не тільки розширювалося, що було вже констатовано 

дослідниками, а й обростало специфічними «пульсуючими» значеннями 

залежно від того, звідки бачили/сприймали автори тих чи тих текстів 
«Україну».  

Що ж до самого слова, то воно, наскільки дозволяють судити збережені 

пам’ятки, після занепаду Київської Русі повторно виринає у Великому 
князівстві Литовському. В ранній період свого функціонування, від середини 

XIV до середини XV ст., ділова («руська») мова канцелярії великих князів 

литовських, за спостереженнями дослідників, зазнавала перехресного впливу як 

південноруських, так і смоленсько-полоцьких взірців. Не виключений також і 
вплив псковсько-новгородського літературного мовлення, де в XIII-XIV ст. 

натрапляємо на позначення погранич словом украина. Так чи інакше, але вже 

ранні збережені книги канцелярії великих князів литовських називають 
прикордонні зі Степом околиці «українами», а тутешніх мешканців – 

«українниками» чи «людьми українними». Водночас поняття «Україна» могло 

поширюватися й на південь держави в цілому. Так, у листі 1500 р. до 

кримського хана Менглі-Герея великий князь литовський називає «нашими 
українами» Київську, Волинську та Подільську землі, а привілей 1539 р. на 

спорудження замку в Київському Поліссі (тобто, доволі далеко від кордону як 

такого) мотивується корисністю таких замків «на Україні».  

Ще ширший зміст поняття бачимо в документі великокнязівської 
канцелярії 1567 р., де намісниками «українних замків» названо урядників 

прикордонної смуги не тільки степового півдня, а й московського сходу – 

фортець Слуцька, Річиці та Рогачова, розташованих вздовж верхньої течії 
Дніпра. 
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На відміну від сказаного, у польській державі традиція називати 
прикордонні терени «Україною» не була розповсюджена аж до Люблінської 

унії 1569 р., себто до передачі «україн» Великого Князівства Литовського під 

юрисдикцію Польського королівства. На це вказує, серед іншого, зіставлення 

географічної номенклатури меморіалу героя польсько-татарського прикордоння 
на Поділлі Бернарда Претвича (1550 р.) з номенклатурою перших поунійних 

часів. Претвич, описуючи свої походи, локалізує їх ще не «на Україні», а «на 

границі». Останню в його тексті маркують численні «пограничні замочки», 
річки, татарські шляхи й броди, і лише єдиний раз згадано «українні села», які 

пустіють від татарських набігів. Один із перших польських картографів, Вацлав 

Гродецький, видаючи 1558 р. в Базелі мапу Польського королівства, показує на 

ній татарське прикордоння, але, на відміну від пізніших картографів, називає 
його не «Україною», а «пограничними місцевостями» [finitimarumque locorum]. 

Так само не знає слова «Україна» якийсь поляк-анонім, який у середині 1560-х 

рр. залишив сердиті нотатки на полях мапи «Polonia et Hungaria nuova tavola», 
доданої до «Географії» Птолемея у венеційському виданні 1562 р. Коментуючи 

допущені тут помилки, він називає степові простори між річками Буг і Дніпро 

«литовськими полями», а між Бугом і Дністром – «коронними полями». 

Разючим контрастом до цього є універсал короля Стефана Баторія 
1580 р., з якого бачимо, наскільки польське сприйняття за десять поунійних 

років просунулося в освоєнні «української» географічної номенклатури. Цей 

документ адресовано «панам і рицарству, що мешкають на руській, київській, 

волинській, подільській і брацлавській України [panom i rycerstwu na Ukrainie 
ruskiej, kijowskiej, wołyńskiej, podolskiej i bracławskiej mieszkającym]. Як бачимо, 

слово «Україна» виступає тут як синонім узагальненої назви всіх руських 

воєводств – не лише приєднаних до Польського королівства актом Люблінської 
унії (Київське, Брацлавське й Волинське), а й давніх польських Подільського та 

Руського. Ефект такої раптової «українізації» пояснити важко, адже назви 

«своїх» воєводств були для королівської канцелярії звичними й доти не 

асоціювалися з пограничними «українами». Тож можна припускати, що 
«литовську» назву принесли з собою канцеляристи створеного у 1569 р. 

руського відділу Коронної канцелярії, який мав обслуговувати потреби 

новоприєднаних територій, отримавши назву «Руська метрика». Шефом цієї 
канцелярії у 1569–1586 рр. був брацлавський шляхтич Лаврін Пісочинський, а 

з-поміж її працівників збереглося ім’я шляхтича з Київського Полісся Миколая 

Васьковського. Саме на цих людей, передусім Пісочинського, можна обережно 

«покласти відповідальність» за впровадження нової термінології в офіційний 
дискурс польських верхів. Мені вдалося натрапити й на дещо пізніше 

підтвердження того, що розширена семантика слова «Україна» як 

синонімічного поняттю «Русь» була притаманна власне мешканцям колишньої 
«литовської» Русі.  

У 1621 р., коментуючи королівський універсал, де всім «українним 

воєводствам» наказано виступати на допомогу коронному війську, волинець 

Роман Гойський зазначає, що зробити це буде складно, бо всі «українні» 
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воєводства нині спустошені татарським набігом: серед останніх він перераховує 
Київське, Брацлавське, Подільське, Волинське й Руське. 

Паралельно з таким розширеним сприйняттям «усієї України» остання 

могла дробитися на низку «Україн», що справді маркували окраїнне 

розташування територій – Україну «подільську», «придніпровську», 
«київську», «брацлавську», «задніпровську», «надбужанську» (себто, над 

р. Південний Буг). Подеколи сюди потрапляло й пограниччя Галицької Русі: 

наприклад, у 1600 р. белзький воєвода Станіслав Влодек називає «тутешньою 

Україною» південні околиці Руського воєводства – Синяву, Теребовлю й Галич. 
Схоже, неостанню роль у згаданій пульсації поняття «Україна»/«окраїна» 

відігравало місцепроживання пишучого: чим далі від прикордоння він жив, тим 

більш неокресленою у його сприйнятті поставала «Україна». Скажімо, для 
мешканця Малої Польщі навіть сусідні терени Руського воєводства зі столицею 

у Львові були «Україною». Невтомний викривач «фальшивої шляхти» Валер’ян 

Неканда-Трепка, краків’янин, у своїх нотатках 1620–1630-х рр. одного зі своїх 

антигероїв поміщає «на Україні під Самбором», тобто майже під польським 
кордоном, а не знаючи, де нині живе «фальшивий шляхтич», Неканда просто 

махає рукою в східний бік: «Удався кудись або на Поділля, або до України». 

Своєю чергою, з перспективи львів’ян «Україна» переміщалася ще далі 
на схід. Звертаючись восени 1648 р. до королевича Кароля Фердинанда з 

проханням про захист від «козацької ребелії», члени Львівського магістрату 

весь простір на схід та південь за межами Руського воєводства називають 

«Україною»: для більшої переконливості в листі перераховано воєводства 
Київське, Подільське, Брацлавське, Чернігівське й Волинське. 

Такий перелік навряд чи сподобався б мешканцям Волині – ті теж 

дистанціюють себе від «України», під якою мають на увазі лише пограничні з 
татарським степом воєводства – Київщину, Брацлавщину й Поділля. Для 

прикладу, в 1593 р. тутешній сеймик ухвалив відкласти судову сесію у зв’язку з 

козацьким повстанням, про що волинці, як сказано в документі, отримали 

повідомлення «з України, з воєводств Київського і Брацлавського». Навіть у 
спільній справі – боротьбі з церковною унією, де «руський народ» виступає 

єдиним фронтом, волинці фіксують «Україну» окремо: «на Волині, на Україні, 

на Поділлі»; «по всій Литві, Русі, Волині й Україні»; «вся Волинь і Україна» 
і т. д. З іншого боку, «Україна» в сприйнятті волинців постає не просто як 

погранична, а як смислонавантажена територія – пов’язана коли не з 

татарською загрозою, то вже обов’язково з козацтвом. Обидва загрозливі 

фактори зливаються й актуалізуються на початку війни 1648 р., і це викликає 
емоційне уподібнення «мирної Волині» з «небезпечною Україною». Волинець 

Адам Кисіль, змальовуючи початок війни, пише про це так: «спорожніли не 

тільки волості, але й усі міста, Україною стали [волинські міста — Н. Я.] 

Полонна, Заслав, Корець, Гоща».  
На схоже порівняння натрапляємо й пізніше, в посольській інструкції 

волинського сеймику 1667 р.: «Україна перетворилася на Крим, а Волинь на 

Україну». Врешті, знаковим з погляду рішучої сепарації себе від «України» є 
те, що православний волинець Данило Братковський у виданій ним 1697 р. 
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збірці віршів жодного разу не вживає слова «Україна», а Волинь асоціюється 
для нього або з Польщею, або з Руссю: «у нас в Польщі», «у нас в Русі». 

На відміну від цього, мешканці окраїнних регіонів не цуралися 

ототожнювати себе з «Україною». Так, для священика Івана Грабини з 

подільського міста Шаргорода його місто — «вже українне», а земляк 
священика, уродженець Поділля жовнір Самійло Лойовський, впевнено пише, 

що походить «з України». 

Проте «українська» ідентичність подолян не йшла в порівняння з 
аналогічною ідентичністю мешканців Київщини. Ті ототожнювали себе з 

«Україною» за будь-яких ситуацій, причому це поняття для них було 

послідовно зарезервоване тільки за їхньою власною, наддніпрянською, 

територією — до «українського клубу» тут не приймали нікого. Не виключено, 
що ексклюзивність своєї території в сприйнятті тутешніх жителів 

ототожнювалася не тільки з пограниччям, але й з «історичною пам’яттю» про 

Київське князівство.  
<…> 

Паралельно з конкретизацією шляхетського сприйняття «України» як 

терену трьох східних воєводств Речі Посполитої виокремлюється в 

самодостатній простір ще одна «Україна» та, на якій було утверджено козацьку 
юрисдикцію спершу на Київщині, Чернігівщині й Брацлавщині, а остаточно – 

лише на лівому березі Дніпра, де козацький Гетьманат зайняв частину 

Київського й повністю Чернігівське воєводство. Поява в середині XVII ст. 

козацької держави на питомій, «наддніпрянській» Україні автоматично 
легітимізувала її ім’я в очах мешканців Гетьманату. Разом з тим, козацька 

«Україна» ще доволі довго сприймалася як органічна частина Русі. Наприклад, 

панічні чутки, що ширилися серед шляхти на початку війни 1648 р., 
ототожнювали появу козацького Гетьманату зі спробою створити «козацьке», 

або «руське князівство». Нереалізована ідея Гадяцької угоди 1658 р., яка 

передбачала повернення Гетьманату до складу Речі Посполитої, теж називає 

територію цієї автономної одиниці Князівством Руським, що засвідчує 
ототожнення – принаймні, з погляду козацької верхівки – назви «Україна» з 

руським простором взагалі. Ще одне виразне свідчення цього залишив 

сторонній спостерігач, далекий від знання місцевих ономастичних нюансів. 
Ідеться про донесення шведського посла Готарда Веллінга, який у лютому 

1657 р. провадив переговори з Іваном Виговським (zum Canzler); той, за 

словами Веллінга, вимагав уступки всіх зайнятих шведсько-козацькою армією 

територій Галицької Русі – «права на всю стародавню Україну або Роксоланію 
... аж до Вісли» [jus totius Ukrainae antiquae vel Roxolaniae ... biss an die Weixel].  

Вкраплення латинської фрази в німецькомовний текст донесення є 

прямим цитуванням слів Виговського, що додає репліці Веллінга ще більшої 
достовірності. Таким чином, вислів «уся Україна», на який часто натрапляємо в 

козацьких заявах, ситуаційно міг виступати як синонім поняття «вся Русь». Ось 

як, для прикладу, окреслює свої наміри в 1667 р. гетьман не підпорядкованого 

московському царю козацтва Петро Дорошенко: опанувати «не тільки цей бік 
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України, де ми нині живемо» (йдеться про правий берег Дніпра), а й усе 
«Князівство Руське, що мало за межу Перемишль, Ярослав, Галич, 

Володимир». 

Утім, зусилля козацької старшини об’єднати під своєю владою «всю 

Русь», як відомо, не справдилися. Козацький Гетьманат був редукований до 
території на лівому березі Дніпра, і це позбавило сенсу ототожнення козацької 

України з «усією Руссю», а успішна кар’єра нового іменування «Мала Росія», 

як уже згадувалося, поступово й взагалі стерла з колективної пам’яті мешканців 

Гетьманату спогади про Русь. 
У такій подвійній іпостасі – як « Україна» південно-східних воєводств 

Речі Посполитої, розтягнута на правому березі Дніпра, та як «Україна» 

козацького Гетьманату під московською протекцією на лівому березі Дніпра – 
ці терени входять у XVIII ст. Втім, у кожної з «Україн» було ще й запасне ім’я – 

в Речі Посполитій «Русь», у козацькому Гетьманаті «Мала Росія». Як ми тепер 

знаємо, обидва ці імені так і залишилися на лаві запасних, бо в кінцевому 

підсумку змагання виграла «Україна». 
* * * 

Усвідомлюючи всю умовність пояснень на підставі знання історії задом 

наперед, все ж наважуся зробити деякі висновки. Перший із них суперечитиме 
усталеній в українській історіографії думці, що поштовхом до формування 

ранньомодерної «руської» ідентичності стала Берестейська церковна унія 1596 

р. та пов’язана з нею міжконфесійна боротьба, яка, шліфуючи докази 

полемістів, покликала до життя доти не знаний потік рефлексій над «історією» 
та «народом». Адже насправді «конкурс імен», який засвідчив народження 

потреби точніше окреслити себе й свій життєпростір, розпочався задовго перед 

унією, і початок йому дала ініціатива галицьких русинів-католиків, які в своїй 
політичній батьківщині – Польському королівстві – викроїли місце для власної 

землі – «Роксоланії». Проте «Роксоланія» була продуктом шляхетської, надто 

лояльної до польського світу, ідентичності. Вона аж ніяк не імпонувала 

православним русинам-львів’янам, ремісникам та купцям, кому доводилося 
відстоювати своє місце під сонцем у далекій від братерства конкуренції з 

львів’янами-поляками. Відтак, альтернативою «Роксоланії» стає «винайдене» 

тут (причому теж іще до унії) «справжнє», «питомо православне» ім’я своєї 
землі – «Росія». Мандруючи з Галицької Русі на схід, обидва «винаходи» 

перетворювали аморфний простір Русі на «територію з історією», і обидва 

знаходили як своїх симпатиків, так і опонентів, аж до початку козацької війни 

1648 р. то конкуруючи, то мирно уживаючись поруч у тих-таки рефлексіях над 
«історією» та «народом». Війна та започатковане нею майже півстолітнє 

протистояння Московії і Речі Посполитої поклали кінець цій ідилії. На 

території козацького Гетьманату православна релігійна нетерпимість не тільки 

призвела до повної перемоги імені «Росія», а й посилила його церковним 
акцентом, трансформувавшись у лояльну щодо московської влади форму 

«Мала Росія». Натомість русини, що залишилися в складі Речі Посполитої, від 

слова «Росія» – як маркованого асоціацією з ворожою державою – відмовилися, 
повернувшись до старого, традиційного іменування своєї території «Руссю». 
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Яке ж місце поміж цими двома «винаходами» двох версій «руськості» 
випадало «Україні»? Виринаючи то тут, то там, дроблячись і плаваючи по 

джерелах достоту немов крапелька ртуті, назва «Україна» залишається 

найбільшою загадкою для історика. На жаль, ми ніколи не зможемо спитати в 

перекладача Євангелія 1561 р., що він мав на увазі, коли перекладав 
церковнослов’янське страна, латинське regio чи грецьке χώρα словом «україна». 

Не дасть нам відповіді й Іван Виговський, який через сто років вимагав від 

шведів уступки «усієї стародавньої України, або Роксоланії». Позірна ж 
легкість аналогії цього слова зі словом «окраїна», підсилена офіційним 

дискурсом центрів тих держав, для яких українські території справді були 

«окраїною» – дискурсом, що його тисячі разів продубльовано в мовленні самих 

мешканців цих-от «окраїн», остаточно заплутує справу. Тож залишається тільки 
обережно знизати плечима, подумки (бо вголос – немає строгих підстав) 

промовивши: а може, це слово й справді було питомою назвою України-Русі, і 

власне тому врешті-решт виграло «конкурс імен»? 
<…> 

Кленович С. Роксоланія (1584 р.) 

 

<…> 
І 

Музи, співайте про русів, про випаси їх благодатні 

Й села, що щастя знайшли в цій життєдайній землі. 

Ниви, багаті дарами Церери45, оспівуйте нині 
Й землю, що наших іще не обманула надій. 

Також про славні ліси розкажіть, геліконські богині46, 

Блага в краю цім вони щедро дарують усім. 
<…> 

ІІ 

<…> 

Ліс тут з’явився раніше, ніж «Русь», цього краю імення, 
Ліс уже був, а цей край Руссю назвали пізніш. 

Потім і люди сюди прибули – це кращі нащадки 

Батька Яфета, і край цей заселили вони. 
Зви оце плем’я Яфета, як хочеш: бастарни (це назва колишня), 

Чи іллірійці, чи теж можеш сарматами звать, 

Чи то оті гамаксобії, що на возах проживали47. 

Можеш назвати і так, не заперечу тобі, 
Тільки скажу, що від прадідів Русь свою назву виводить, 

                                                           
45 Церера - давньоримська богиня, яка зображувалася з фруктами на руках, бо вважалася покровителькою 
врожаю та родючості 
46 схили гори Гелікона - місця поклоніння Музам (Усього було дев’ять сестер: Мельпомена — Муза трагедії, 
Талія — Муза комедії, Калліопа — Муза епічної поезії, Евтерпа — Муза лірики, Ерато — Муза любовних пісень, 
Терпсіхора — Муза танців, Кліо — Муза історії, Уранія — Муза астрономії і Полігімнія — Муза священних гімнів. 
Богині зазвичай виступали під егідою заступника мистецтв Аполлона, що отримав від Богів друге ім’я Мусагет). 
47 Перечислення давніх народів, що свого часу заселяли землі України, взято з «Повісті врем’яних літ». 
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Русів нащадки усі всюди признали її. 
<…> 

ІІІ 

Скажемо спершу: ліси неосяжні займає Русь славна, 

Ген до литовських угідь землі доходять її, 
Тягнуться пущі густі до московських суворих просторів, 

Краю немає й кінця руським безмежним лісам. 

Скований снігом і льодом міцним океан відділяє 

Царство Борея48 страшне від володінь всіх Русі. 
Альпами Бог відділив від Авсонії49 руську країну, 

Понт сам Евксінський50 – кордон східний, від гетів лихих. 

Жодних западин, гористих околиць ніде не побачиш, 
Всюди, де оком зирнеш, рівна земля на Русі. 

Різні породи дерев у розкішних лісах процвітають, 

Всякі в них знайдеш плоди й для будівництва усе: 

Тут і гіллясті дуби, і багаті живицею сосни, 
Явір, модрина струнка, всюди ростуть ясени, 

Тиси зелені, осики і вільхи в місцях болотистих, 

Верби плакучі, гнучкі й родичка їхня – лоза. 
Часто зустрінеш і клена, – легкі топорища із нього, – 

(Дерево це і мені прізвище миле дало)51, 

Також тополі листаті, кущі й на них ягоди дикі, 

Густо ліщина тонка, дикий буяє кизил, 
З липами разом дуби та буки, що пнуться до неба, – 

Можуть дерева і нам знадобитись на все. 

Ніжні біліють берізки, їх пруття грозить синяками, 
Добрі сусіди ростуть – ясен із в’язом гнучким. 

Тут селянин і чепігу, й соху собі вирізать може, 

В силі мистецтво його гнути колеса із них. 

Мажі скрипучі сокирою тешуть з дерев цих селяни, 
Здібний теж русин зробить возик селянський легкий. 

 <…> 

VI 
Досі оспівував руські ліси я у ритмах простеньких, 

Зараз співати настав час і про села, й міста. 

Передусім із міст руських здобув собі славу велику 

Львів, скрізь відомий, святий, руського роду краса, 
Місто спокою мого, я тобі присвятив свою працю! 

Давньої віри красо, здрастуй, вітаю тебе! 

Ти пустослівних пророків вже здалека першим рознюхав 

І перед лихом отим брами свої зачинив. 
Вовк той52, хоч в шкуру овечу прибрався, не зміг обманути, 

                                                           
48 Борей - в грец. міфології - уособлення північного вітру 
49 Авсонія (Авзонія) — Італія 
50 Понт Евксінський - так греки називали Чорне море 
51 Маємо тут вказівку, що рід Кленовичів — український. 
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Зразу пізнав ти чуму навіть у масці такій. 
Завжди на стражі у місті стоїть отець архієпископ, 

Котрий духовним чинам право церковне дає. 

Славний владика заразу оцю уже в зародку знищив, 

Не допустив, щоб по всім тілі вона розповзлась. 
Місту приходить на поміч сенат із мужів благородних, 

Так що підступна чума вступу не має цілком. 

Львове священний, скеле марпейська, хай щастить тобі завжди, 
Віру стару бережи, не залишай у біді. 

Храми прекрасні, відомі у світі, й обитель святая, 

Замок і мури, вали й вежі – це сила твоя. 

Замок, обпершись на мури й піднявшись у вись піднебесну,  
З скелі стрімкої грозить, здалека видно його. 

Саме сюди пієрид53 привела моя пісня тужлива, 

Легше їм тут, хоч нема гір лавроносних у нас. 
Давню гостинність пізнали, скрізь місто усе оглядають, 

Хвалять закони святі, звичаї, віру й церкви 

Й радо гукають: «Оселе милесенька, здрастуй іще раз, 

Держить це місто твоє блага земель багатьох». 
В місті твоєму скрізь можна зустріти оті всі багатства, 

Котрі в сусідніх краях бачимо сям або там. 

Ти між двома лежиш зонами: в першій – там вічні морози, 

В другій постійно пече сонце, неначе вогонь. 
<…> 

Трійцю святу отут вельми шанують у храмі прекраснім, 

В храмах священних твоїх – царські багатства та блиск. 
Є ще у місті святиня «Синаксис»54: цю назву достойну 

Тіло Христове святе їй, тій святині, дало. 

Дуже суворий статут бернардинів від них вимагає 

Скромності й міри в усім їхнім чернечім житті. 
Зовсім вони не вибагливі, завжди відтяті від світу, 

Носять рудаві плащі, як вимагає статут, 

Ходять по жебрах, і сором – це плата за їжу жебрацьку, 
Благоговійно ченці всі споживають її. 

Моляться Богу удень та вночі, славословлять в молитвах, 

Звикли проводить без сну навіть і ночі свої. 

Часто бичують кнутами до крові своє грішне тіло, 
Муки й наругу страшну терплять та всяку нужду. 

Також сюди вірменин пелехатий завозить зі Сходу 

Пахощі різні свої й всякий на продаж товар. 

                                                                                                                                                                                                 
52 Йдеться про протестантів. 
53 Пієриди - в гр.міфології так називали  муз на честь македонського царя Пієра, що дав їм імена - Калліопа, 
Мельпомена та ін.) 
54 Синаксис — місце святого життя, монастир: йдеться про Бернардинський монастир у Львові. 
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Тут і шовки, і тканини з бавовни, нитки золотисті 
Й срібні, і теж килими (турки їх люблять також), 

Ірис південний, кора цинамону, імбиру коріння, 

Стебла, які наш народ троща пахуча назвав, 

Перець і ревінь, яким у народі лікують печінку, 
Купиш мускатний горіх, купиш дівочий шафран. 

В місті осіли вірмени, свої залишивши оселі, 

Люди кмітливі вони, талановитий народ. 

Речі церковні сюди привезли та своїх ієреїв, 
Церкву, як звичай велить, побудували собі. 

Також і руси живуть тут, населення грецької віри, 

І за обрядом своїм храми будують святі. 
<…> 

Тут необхідно згадати сенат і службовців, закони, 

Замки та брами усі, львівські прекрасні доми, 

Рівно ж і вас, величаві двори королів савроматських55, 
Гідний Юпітера дім, блиском сіяє там трон, 

 

Розкіш володарів, місце розваг серед мурів надійних, 
Бачить там кожне вікно сонця проміння ясні. 

Веж височенних шпилі гостроверхі зірок досягають, 

їхні ж основи в землі бачать пекельну ріку. 

Там тихоплинні години рахує годинник на вежі, 
В стуках постійних його зміни у часі звучать. 

Важіль годинника крутить усі коліщата зубчасті 

Й точно вимірює він час, що тікає кудись. 
Вуха ласкає годинник своїм передзвоном подвійним, 

Всяк раз нагадує нам: часу частинка пройшла, 

Наче говорить, що втрачений час повернути не можна, 

Й завжди повчає, що він – річ дорога для усіх. 
2 

Час вже прийшов і Замостя згадати, як виникло місто, 

Сам його Бог до життя кличе знаменням своїм. 
Землю копають, підвалини вже закладають усюди, 

Світять яскраво йому зорі Сатурна з небес. 

<…> 

Міста початок потрібно шукати у сивім минулім, 
Нині будинки оті, бачиш, громадні ростуть. 

Гетів могутні війська тут зазнали поразки страшної, 

Скити його обійшли, не зачепили цілком. 

<…> 
3 

Києве славний, могутня столице князів древньоруських, 

                                                           
55 Маються на увазі польські королі. Загалом Сарматія — поетична назва Річі Посполитої, що складалася з Польщі, Литви та 

Русі; часом Сарматією називали тільки Польщу; Україну тим поетичним іменем звали також, як частину Річі Посполитої. 
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Безліч ти бачиш іще пам’яток старовини: 
Скрізь на левадах тут видно каміння зруйнованих мурів, 

Залишки давніх руїн травами вже поросли. 

<…> 

Ти на плечах своїх, Києве, видержав орди татарські, 
Відсіч не раз ти давав скиту, що луком гордивсь. 

Часто ще й зараз на мури твої вороги нападають, 

Нині гасають кругом орди на нивах твоїх. 
Ниви і сіє, і жне селянин, не лишаючи зброї, 

Завжди йому сагайдак з стрілами муляє бік. 

Часто він жниво привозить додому, відібране кров’ю, 

Й вдома, аби зберегти, кров проливає не раз. 
Також бувало, лишав він сніданок, бо ворог з’явився, 

Ворогу жінка його часто варила обід. 

Дике це плем’я татарське, що звикло розбоєм живитись, 
Зараз на села твої робить набіги страшні. 

Вже переходити вбрід Бористенові56 води навчились, 

Хоч і глибінь його вод з морем зрівнятись могла б. 

Палять скрізь села й усіх, кому взятись за зброю хвороба 
Чи, може, вік не дає, з луків вбивають вони. 

Скачуть на конях швидких, наче вихор, і стріл уникають, 

Мчать, а куди їх несуть коні та кінський порив, 

Аж на їх головах голених вітер чуби розвіває, 
Завжди багрово блищить шия від бритви у них. 

Наче цибуля, що зверху чубок червоніє ріденький, 

Решта головки її гола, не вкрита нічим, 
Так і ти, варваре, чуб свій плекаєш, в косу заплітаєш, 

Бриті ж місця голови вкриті волоссям рідким. 

<…> 

Знайте всі люди, що Київ на Чорній Русі важить стільки, 
Скільки для всіх християн Рим стародавній колись. 

Є на Русі в нас чимало чудес, є й у Києві славнім, 

Ними гордиться й усім радо покаже він їх. 
Глибоко там під землею побачиш великі печери, 

Знайдеш гробниці старі, в них древньоруських князів, 

Теж Лібітіна57 останки героїв у них зберігає 

Там, попід шаром найнижчим цих величезних печер. 
Жодна вже гниль, нам здається, не може їх тіл розложити, 

Довгі століття вони в трунах під склом вже лежать. 

Подив великий у всіх викликають підземні печери, 
Руки якого митця тут їх зробити могли? 

Тягнуться ген під землею й, здається, кінця їм немає, 

                                                           
56 Бористен (Борисфен) - давньогрецька назва Дніпра. 
57 Лібітіна (Libitina) - в давньоримській міфології богиня смерті, мертвих, погребальних обрядів. 
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Й, щоб збудувати такі, грошей замало в царя. 
Вірю, однак, я ще й іншим скажу, що їх можна зробити, 

Зовсім причини нема, щоб дивуватися тут. 

Є у нас ріки, що зверху землі собі русла проклали, 

Є і такі, що пливуть десь у глибинних шарах. 
Часто вода висихає у ріках і русла зникають, 

Часто вода пробива річище інше собі. 

Тільки долинку якусь на шляху своїм річка зустріне – 

Тут же негайно старий змінює шлях на новий. 
Теж під землею всі ріки течуть за таким же законом, 

Стрінуть печеру нову – тут же міняють свій біг. 

Витечуть води з печери – уже висихає печера, 
Шлях пробивають новий – сохне печера стара. 

Тільки якщо шар твердий під землею й не тріскає скоро, 

Довго склепіння тоді й давні печери стоять. 

Так, я гадаю, постали у Києві руські печери, 
Шану глибоку тепер їм на Русі віддають. 

У давнину під землею десь жилка води протікала, 

Нині в колишнім руслі тільки печера сама. 
Згодом струмок цей швидкий десь пропав в Ахеронтових водах, 

Тож залишили його води печеру суху. 

4 

Про Кам’янець іще скажем. Хто ж оспівати спроможний 
Славу, сусідо, твою й мури, цю скелю міцну? 

Також в твердому суцільному камені висікли брами, 

Міста творець – не рука, тільки природа сама. 
Сила природи тебе збудувала, не геній людини, 

Ні теж мистецтво її, сам ти собі був творцем. 

Мури твої захисні з однієї камінної брили, 

Кріпость твоя – це одна скеля гігантська, міцна. 
Ні, не людина її збудувала, а Бог створив кріпость, 

Візьме людина її, тільки якщо схоче Бог. 

Місто відвічне як світ наш, який споконвіку існує, 
А зародилось воно ще до появи людей. 

Світ лиш старітись почне і настануть нищівні пожежі, 

Згинуть дощенту тоді місто та мури його. 

Мури твої появились раніше, ніж в інших оселях, 
Згинуть останні вони після загибелі всіх. 

Хай же людей не бояться вони, а богів лиш небесних, 

Буде з тобою твій Бог – місто лишиться цілим. 

Тільки він виступить проти, дарма захищатимеш мури, 
Знищити зможе отой, хто збудував їх колись. 

В місті єпископська катедра з давніх-давен процвітає, 

І катедральний собор в мурах сіяє твоїх. 
5 
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Хто б поминув тебе, Луцьку, що гідний камен геліконських, 
В місті обличчя святе бачиш владики свого. 

6 

Хто замовчав би про Бузьк58, що його дві ріки омивають, 

Буг наш прекрасний його, води розливши, обняв. 
7 

Слід тут згадать і Сокаль59 старовинний, його древню славу, 

Хоч не достойний того через поразку сумну. 
Славний у місті є храм Богородиці Діви Марії, 

Що, непорочна, Христа-Бога на світ привела. 

8 

В багнах Городно60, зарослих довкіл, журавлів тьму виводить, 
Безліч годує птахів Стир, хоч холодна ріка. 

9 

Тут ще згадаємо Белз61, що в страшних болотах потопає, 
Там воєвода сидить, славний на округ увесь. 

10 

Я в своїх віршах тебе, Прометеєве місто, згадати 

Мушу; Перемишель – так звуть у народі тебе. 
Сяну солодка вода твої мури ласкає надійні, 

В тебе єпископських дві катедри завжди було62. 

11 

Є на Русі багатющі джерела кухонної солі, 
Солі чимало із них тут добувають собі. 

Славиться в русів копальнями солі містечко Дрогобич, 

Звідси розвозиться сіль всюди по руській землі. 
12 

Холм ще згадаю, що здалека брилами крейди біліє, 

Тут добувають її всюди, куди лищ не глянь. 

Холмський єпископ від міста Холма зберіг давній лиш титул, 
Крім того титулу, він більше нічого не мав. 

13 

                                                           
58 Буськ  (Бужеськ, Бужськ, Бузьк) — місто районного значення у Львівській області, адміністративний 
центр Буського району. Одне із найдавніших міст України, ймовірна столиця літописного племені бужан (VII —
 VIII століття), центрБуського князівства (1100–1180). Розташоване на річці Західний Буг, а також на п'яти її 
притоках — Полтві, Солотвині, Рокитній,Рудній та Молдові. 
59 Сока́ль, (пол. Sokal) — місто в північній Галичині, розташоване на правому березі Західного Бугу, районний 
центрЛьвівської області 
60 Гро́дно, Городно — місто в Білорусі, адміністративний центр Гродненської області. Розташоване на заході 
країни, на берегах ріки Німан, біля кордону зПольщею і Литвою. В Середньовіччя був частиною Галицько-
Волинського князівства. Після Люблінської унії 1569 року, що об'єднала Велике князівство Литовське та Польщу 
в федеративну державу — Річ Посполиту, Гродно стало центром Гродненського воєводства. 
61 Белз — місто районного значення у Сокальському районі Львівської області. Розташоване на 

річках Солокія та Річиця (Жечиця) — притоках Західного Бугу басейну Балтійського моря, за 3 кілометри від 

українсько-польського кордону. Белз — одне з найстаровинніших міст Західної України, було 

столицею Белзького князівства.  
62 римо-католицька і православна. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/VIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1100
http://uk.wikipedia.org/wiki/1180
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D1%85.%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1569
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%97)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Потім єпископ з Холма в Красностав63 переніс своє місце, 
Давній лише залишив титул єпископський свій. 

Кажуть, що зрізані сосни в околиці тій кам’яніють, 

Сам же не бачив, отож лиш повторяю, що чув. 

В місті прекрасний ставок, що розлив свої води наокруж, 
Назву постійну свою кріпость веде від ставка. 

Греблю прорвавши, ріка Вепр, мов море, довкіл розлилася, 

Луки близькі залила, вже підливає ліси, 

А на затоплених нивах вирує вода в чорториях, 
Творить розливи, і в них риба усяка кишить. 

В вільних розливах усі можуть рибу ловити лускату, 

Вдосталь її там, усім вистачить, хто б захотів. 
Спостерігав я не раз, що у вільних річках повно риби, 

Гине в озерах вона, де нема права ловить. 

Отже, у річці, яка протікає, всі можуть ловити: 

В ріках, у спільних, пливуть також і спільні дари. 
Можна ловити привільно птахів у небесних просторах, 

Бо заборони немає там на пташок нічиїх! 

Тож якщо можна ловити птахів нічиїх, то хто сміє 
Заборонити ловить риб нічиїх у річках? 

Озеро – власність народна, довкіл його – берег постійний, 

Річка – це рів, де тече вічно бурхлива вода. 

Люди річок не копають, постійних озер не рихтують: 
Власність природи хіба можна не дати комусь? 

Згадувать більше не буду я міст, хоч годиться згадати, 

Є ще багато таких, котрі достойні камен, 
Щоб не набридло тобі, бо, може, кудись поспішаєш, 

Отже, читачу, прийми вірші про ці лиш міста ... 

Скрізь на Русі зберігають закони та звичаї предків, 

Руси і далі ідуть шляхом дідів і батьків, 
Звичаї ті, що зі Сходу взяли, зберігають ретельно 

І бездоганно, скажу, віру свою бережуть. 

Проти порядків таких виступає весь світ католицький, 
Часто засуджує їх, навіть погрожує він, 

Саме за те, що нащадки, прості й легковірнії руси, 

Всім заповітам батьків вірні й виконують їх. 

Подиву гідні ті довгі пости, що побачиш у русів, 
Завжди тверезі вони напередодні всіх свят. 

Їжу просту споживають: звичайно, це овочі й фрукти, 

Словом, усе, що поля й сад невеликий дають. 

Ріпу, капусту, гриби та салати їдять під час посту, 
Квас п’ють тоді – основний в русів щоденний напій, 

А молока або м’яса в пісні дні не можна вживати, 

їсти дозволено лиш страви без всяких жирів. 

                                                           
63 Красноста́в  — село в Україні, Славутському районі Хмельницької області.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Тож за той час збережуть молоко та телятко маленьке, 
Буде теж приріст в хлівах, стада худібки зростуть. 

<…> 

В русів братами вважають не тільки споріднених кров’ю, 

З’єднує їх не лише спільність родинних зв’язків. 
Вірність у дружбі взаємній єднає їх як побратимів, 

Вірності клятву дають, руки стискають при тім. 

Дружба єднає сестер, якщо подадуть собі руки, 
Навіть міцніша стає дружба від кровних зв’язків. 

Часто буває, що при вівтарях обіцяють дружити 

Вічно з собою й тоді клятву, звичайно, дають. 

<…> 
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ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ (XVII–XVIII СТ.)  

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? 

 

Що для І. Канта означає бути «просвіченим», з яким віком він пов’язує 

просвітництво, з якими особистими якостями? Що означає для Канта 

«користуватися власним розумом»? Чому для цього потрібна мужність? За 

що Кант піддає критиці церкву та релігію? Чи в усіх випадках життя 

людина має мати власну думку і нею керуватися? Які приклади приводить 

Кант для ілюстрації?  

Ця праця була написана Імануїлом Кантом в 1784 році на хвилі 

філософських ідей доби Просвітництва. Чи є її ідеї актуальними для 

XXI століття? 

Дайте коротку порівняльну характеристику західноєвропейського та 

українського Просвітництва. 

 

Просвещение – это выход человека из состояния своего 
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. 

Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без 

руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной 

вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в 
недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны 

кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным 

умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения. 
Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть людей, 

которых природа уже давно освободила от чужого руководства (naturaliter 

maiorennes), все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по 

этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их 
опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть 

книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого 

может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, и т. 
п., то мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в 

состоянии платить; этим скучным делом займутся вместо меня другие. То, что 

значительное большинство людей (и среди них весь прекрасный пол) считает 

не только трудным, но и весьма опасным переход к совершеннолетию, – это 
уже забота опекунов, столь любезно берущих на себя верховный надзор над 

этим большинством. После того как эти опекуны оглупили свои домашний скот 

и заботливо оберегли от того, чтобы эти покорные существа осмелились 

сделать хоть один шаг без помочей, на которых их водят, – после всего этого 
они указывают таким существам на грозящую им опасность, если они 

попытаются ходить самостоятельно. Правда, эта опасность не так уж велика, 

ведь после нескольких падений в конце концов они научились бы ходить; 
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однако такое обстоятельство делает их нерешительными и отпугивает их, 
удерживая от дальнейших попыток. 

Птак, каждому отдельному человеку трудно выбраться из состояния 

несовершеннолетия, ставшего для него почти естественным. Оно ему даже 

приятно, и первое время он действительно не способен пользоваться 
собственным умом, так как ему никогда не позволяли делать такую попытку. 

Положения и формулы – эти механические орудия разумного употребления 

или, вернее, злоупотребления своими природными дарованиями – 
представляют собой кандалы постоянного несовершеннолетия. Даже тот, кто 

сбросил бы их, сделал бы лишь неуверенный прыжок через небольшую канаву, 

так как он не приучен к такого рода свободному движению. Вот почему лишь 

немногим удалось благодаря совершенствованию своего духа выбраться из 
состояния несовершеннолетия и сделать твердые шаги. 

Но более возможно, и даже почти неизбежно, что публика сама себя 

просветит, если только предоставить ей свободу. Ибо тогда даже среди 
поставленных над толпой опекунов найдутся самостоятельно мыслящие, 

которые, сбросив с себя иго несовершеннолетия, распространят вокруг дух 

разумной оценки собственного достоинства и призвания каждого человека 

мыслить самостоятельно. При этом следует иметь в виду, что публика, до этого 
поставленная ими под это иго, затем заставит их самих оставаться под ним, 

если ее будут подстрекать к этому некоторые ее опекуны, не способные ни к 

какому просвещению. Вот как вредно насаждать предрассудки, которые в 

конце концов мстят тем, кто породил их или кто был предшественником тех, 
кто породил их. По этой причине публика может достигнуть просвещения 

только постепенно. Посредством революции можно, пожалуй, добиться 

устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или 
властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить 

истинную реформу образа мыслей; новые предрассудки, так же как и старые, 

будут служить помочами для бездумной толпы. 

Для этого просвещения требуется только свобода, и притом самая 
безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться 

собственным разумом. Но вот я слышу голоса со всех сторон: не рассуждайте! 

Офицер говорит: не рассуждайте, а упражняйтесь! Советник министерства 
финансов: не рассуждайте, а платите! Духовное лицо: не рассуждайте, а верьте! 

(Лишь один-единственный повелитель на свете говорит: рассуждайте сколько 

угодно и о чем угодно, но повинуйтесь!) Здесь всюду ограничение свободы. 

Какое, однако, ограничение препятствует просвещению? Какое же не 
препятствует, а даже содействует ему? – Я отвечаю: публичное пользование 

собственным разумом всегда должно быть свободным и только оно может дать 

просвещение людям. Но частное пользование разумом нередко должно быть 
очень ограничено, но так, чтобы особенно не препятствовать развитию 

просвещения. Под публичным же применением собственного разума я 

понимаю такое, которое осуществляется кем-то как ученым, перед всей 

читающей публикой. Частным применением разума я называю такое, которое 
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осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе. 
Для некоторых дел, затрагивающих интересы общества, необходим механизм, 

при помощи которого те или иные члены общества могли бы вести себя 

пассивно, чтобы правительство было в состоянии посредством искусственного 

единодушия направлять их на осуществление общественных целей или по 
крайней мере удерживать их от уничтожения этих целей. Здесь, конечно, не 

дозволено рассуждать, здесь следует повиноваться. Но поскольку эта часть 

[общественного] механизма рассматривает себя в то же время как член всего 

общества и даже общества граждан мира, стало быть в качестве ученого, 
обращающегося к публике в собственном смысле в своих произведениях, то 

этот ученый может, конечно, рассуждать, не нанося ущерба делам, заниматься 

которыми ему поручено как пассивному члену. Было бы, например, крайне 
пагубно, если офицер, получивший приказ от начальства, стал бы, находясь на 

службе, умствовать относительно целесообразности или полезности этого 

приказа; он должен подчиниться. Однако по справедливости ему как ученому 

нельзя запрещать делать замечания об ошибках в воинской службе и 
предлагать это своей публике для обсуждения. Гражданин не может 

отказываться от уплаты установленных налогов; если он обязан уплачивать их, 

то он даже может быть наказан за злонамеренное порицание налогообложения 
как за клевету (которая могла бы вызвать общее сопротивление), но этот же 

человек, несмотря на это, не противоречит долгу гражданина, если он в 

качестве ученого публично высказывает свои мысли по поводу несовершенств 

или даже несправедливости налогообложения. Точно также 
священнослужитель обязан читать свои проповеди ученикам, обучающимся 

закону божьему, и своим прихожанам согласно символу церкви, ибо он с таким 

условием и назначен. Но как ученый, он имеет полную свободу, и это даже его 
долг – сообщать публике все свои тщательно продуманные и благонамеренные 

мысли об ошибках в церковном символе и свои предложения о лучшем 

устройстве религиозных и церковных дел. В этом нет ничего такого, что могло 

бы мучить его совесть. В самом деле, то, чему он учит как священнослужитель, 
он излагает как нечто такое, в отношении чего он не свободен учить по 

собственному разумению, а должен излагать согласно предписанию и от имени 

кого-то другого. Он может сказать: наша церковь учит так-то и так-то; вот 
доводы, которые она приводит. Он извлекает для своих прихожан в этом случае 

всю практическую пользу из положений, которые он сам не подписал бы с 

полной убежденностью, но проповедовать которые он обязан, так как не 

исключена возможность, что в них скрыта истина, во всяком случае в них нет 
ничего противоречащего внутренней религии. Ведь если бы он полагал, что в 

них есть нечто противоречащее ей, то он не смог бы отправлять свою службу с 

чистой совестью и должен был бы сложить с себя свой сан. Следовательно, 

применение священником своего разума перед своими прихожанами есть лишь 
частное его применение, ибо эти прихожане составляют только домашнее, хотя 

и большое, собрание людей. И ввиду этого он, как священник, не свободен и не 

может быть свободным, так как он выполняет чужое поручение. В качестве же 
ученого, который через свои произведения говорит с настоящей публикой, а 
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именно с миром, стало быть при публичном применении своего разума, 
священник располагает неограниченной свободой пользоваться своим разумом 

и говорить от своего имени. В самом деле, полагать, что сами опекуны народа 

(в духовных вещах) несовершеннолетние, – это нелепость, увековечивающая 

нелепости. 
Но может ли некое сообщество из представителей духовенства, нечто 

вроде собрания, или досточтимая группа (класс, как они называются в 

Голландии) иметь право клятвенно обязаться установить некую неизменную 
церковную символику, чтобы таким образом приобрести верховную опеку над 

каждым своим членом и через них – над народом и даже увековечить эту 

опеку? Я говорю: это совершенно невозможно. Подобный договор, 

заключенный с целью удержать человечество от дальнейшего просвещения на 
все времена, был бы абсолютно недействительным, даже если бы он был 

утвержден высшей властью, рейхстагом и самыми торжественными мирными 

договорами. Никакая эпоха не может обязаться и поклясться поставить 
следующую эпоху в такое положение, когда для нее было бы невозможно 

расширить свои (прежде всего настоятельно необходимые) познания, 

избавиться от ошибок и вообще двигаться вперед в просвещении. Это было бы 

преступлением против человеческой природы, первоначальное назначение 
которой заключается именно в этом движении вперед. И будущие поколения 

имеют полное право отбросить такие решения как принятые незаконно и 

злонамеренно. Критерий всего того, что принимается как закон для того или 

иного народа, заключается в вопросе: принял бы сам народ для себя такой 
закон. Он мог бы быть признан на короткое время, как бы в ожидании лучшего 

для введения определенного порядка. При этом каждому гражданину, прежде 

всего священнику, нужно было бы предоставить свободу в качестве ученого 
публично, т. е. в своих сочинениях, делать замечания относительно недостатков 

в существующем устройстве, причем введенный порядок все еще продолжался 

бы до тех пор, пока взгляды на существо этих дел публично не 

распространились бы и не были доказаны настолько, что ученые, объединив 
свои голоса (пусть не всех), могли бы представить перед троном предложение, 

чтобы взять под свою защиту те общины, которые единодушно высказываются 

в пользу изменения религиозного устройства, не препятствуя, однако, тем, 
которые желают придерживаться старого. Но совершенно непозволительно 

прийти к соглашению относительно некоего постоянного, не подвергаемого ни 

с чьей стороны публичному сомнению религиозного установления, пусть даже 

на время жизни одного человека, и тем самым исключить некоторый 
промежуток времени из движения человечества к совершенствованию, сделать 

этот промежуток бесплодным и тем самым даже вредным для будущих 

поколений. Человек может откладывать для себя лично просвещение – и даже в 
этом случае только на некоторое время – в тех вопросах, какие ему надлежит 

знать. Но отказаться от просвещения для себя лично и тем более для будущих 

поколений означает нарушить и попрать священные права человечества. Но то, 

что не может решить относительно самого себя народ, еще меньше вправе 
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решать относительно народа монарх. Ведь его авторитет законодателя покоится 
именно на том, что он в своей воле объединяет всеобщую волю народа. Если он 

обращает внимание лишь на то, чтобы всякое истинное или мнимое 

усовершенствование согласовалось с гражданским порядком, то он может 

позволить своим подданным самим решать, что они считают нужным делать 
для спасения своей души: это его не касается; его дело – следить за тем, чтобы 

никто насильственно не препятствовал другим заниматься определением этого 

спасения и содействием ему по мере своих сил. Он сам наносит ущерб своему 

величию, вмешиваясь в эти дела, когда он доверяет своему правительству 
надзор над сочинениями, в которых его подданные пытаются разобраться в 

своих взглядах, а также когда он делает это по собственному высочайшему 

усмотрению, заслужив тем самым упрек: Caeser non est supra Grammaticos, и 
еще в большей степени тогда, когда он свою высшую власть унижает 

настолько, что начинает поддерживать в своем государстве духовный 

деспотизм отдельных тиранов по отношению к остальным своим подданным. 

Если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ 
будет: нет, но мы живем в век просвещения. Еще многого недостает для того, 

чтобы люди при сложившихся в настоящее время обстоятельствах в целом 

были уже в состоянии или могли оказаться в состоянии надежно и хорошо 
пользоваться собственным рассудком в делах религии без руководства со 

стороны кого-то другого. Но имеются явные признаки того, что им теперь 

открыта дорога для совершенствования в этом, препятствий же на пути к 

просвещению или выходу из состояния несовершеннолетия, в котором люди 
находятся по собственной вине, становится все меньше и меньше. В этом 

отношении наш век есть век просвещения, или век Фридриха. 

Государь, который не находит недостойным себя сказать, что он считает 
своим долгом ничего не предписывать людям в религиозных делах, а 

предоставлять им в этом полную свободу, который, следовательно, 

отказывается даже от гордого эпитета веротерпимого, – такой государь сам 

просвещен и заслуживает того, чтобы благодарные современники и потомки их 
славили его как государя, который избавил род человеческий от 

несовершеннолетия, по крайней мере когда речь идет об опеке со стороны 

правительства, и предоставил свободу каждому пользоваться собственным 
разумом в делах, касающихся совести. При таком государе досточтимые 

представители духовенства могут без ущерба для своих служебных 

обязанностей в качестве ученых высказать свободно и публично свои суждения 

и взгляды, которые в том или ином отношении отклоняются от принятой ими 
[церковной] символики; в еще большей степени это может делать каждый, кто 

не ограничен никаким служебным долгом. Этот дух свободы распространяется 

также вовне даже там, где ему приходится вести борьбу с внешними 

препятствиями, созданными правительством, неверно понимающим самого 
себя. Ведь такое правительство имеет перед собой пример того, что при 

свободе нет ни малейшей надобности заботиться об общественном спокойствии 

и безопасности. Люди сами в состоянии выбраться постепенно из невежества, 
если никто не стремится намеренно удержать их в этом невежестве. 
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Я определил основной момент просвещения, состоявшего в выходе 
людей из состояния несовершеннолетия по собственной вине, 

преимущественно в делах религиозных, потому что в отношении искусств и 

наук наши правители не заинтересованы в том, чтобы играть роль опекунов над 

своими подданными. Кроме того, несовершеннолетие в делах религии не 
только наиболее вредное, но и наиболее позорное. Однако в своем образе 

мыслей глава государства, способствующий просвещению в делах религии, 

идет еще дальше; он понимает, что даже в отношении своего законодательства 
нет никакой опасности позволить подданным публично пользоваться своим 

разумом и открыто излагать свои мысли относительно лучшего составления 

законодательства и откровенно критиковать уже существующее 

законодательство; мы располагаем таким блистательным примером, и в этом 
отношении ни один монарх не превосходил того, кого мы почитаем в 

настоящее время. 

Однако только тот, кто, будучи сам просвещенным, не боится 
собственной тени, но вместе с тем содержит хорошо дисциплинированную и 

многочисленную армию для охраны общественного спокойствия, может 

сказать то, на что не отважится республика: рассуждайте сколько угодно и о 

чем угодно, только повинуйтесь! Так проявляется здесь странный, 
неожиданный оборот дел человеческих, да и вообще они кажутся 

парадоксальными, когда их рассматривают в целом. Большая степень 

гражданской свободы имеет, кажется, преимущество перед свободой духа 

народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, 
меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможность 

развернуть все свои способности. И так как природа открыла под этой твердой 

оболочкой зародыш, о котором она самым нежным образом заботится, а 
именно склонность и призвание к свободе мысли, то этот зародыш сам 

воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ становится 

постепенно более способным к свободе действий) и наконец даже на принципы 

правительства, считающего для самого себя полезным обращаться с 
человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его 

достоинству. 

 

ЗАВДАННЯ 2 

 

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки 

 

Що представляли собою козацьки літописи XVII–XVIII століття, 

яким подіям були в українській історії були присвячені? Які шедеври 

козацького літописання вам відомі? 

Г. Грабянка розповідає про історію козацтва від найдавніших часів до 

1709 року. За змістом літопис можна поділити на три частини. В першій 

розповідається про події від початків козацтва до народно-визвольної війни, 

у другій, найбільш розлогій, – про саму війну, а в третій літописець 
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розповідає про те, що відбувалося в Україні після смерті Богдана 

Хмельницького. Прочитайте подані уривки з літопису Григорія Грабянки. 

Про що в них йдеться? Яким постає образ козаків? 

СЛОВО ДО ЧИТАЧА ЗАРАДИ ЧОГО ЦЯ ІСТОРІЯ НАПИСАНА 

Оскільки в книгах, що написані давніми історіографами (римськими та 
польськими – Кромером, Бєльським, Стрийковським, Гвагніним, Каховським – 

а також німецькими Пофендорфом та Гибнером) і нині за велінням Петра 

Першого Імператора Всеросійського на слов’янську мову перекладених, 

оскільки скрізь у цих книгах пишуть про битви козаків супроти бусурман, 
розповідають, як козаки в пустельних лугах на узбережжях Дніпра та Бугу з 

давніх давен збираються не заради наживи, а тільки задля оборони та зміцнення 

віри християнської, як вони і на землі і на морі тьму турок і татар побивали і під 
личиною самоволі сугубо добреє діло творили: по-перше, від хижаків-татар 

бранців-християн відбивали та волю їм дарували, по-друге, Польське 

Королівство і Русь від злоби татарської мужньо відстояли. І в битвах тих були 

звитяжними не заради слави, а заради оборони землі своєї від тих, хто хотів 
заволодіти нею. І до сьогодні вони відстояли її цілком і навіть розширили, що і 

засвідчили землеміри на картах світу, виділивши, в них воєводства Київське, 

Чернігівське, Браславське та Подільське, де протікають ріки Дністро, Буг, 
Горинь, Дніпро, Десна та Сурож, а звідти до Чорного моря. І заради того, щоб 

славетні звершення їхні під проводом благополучних вождів здійснені, а 

особливо за Богдана Хмельницького, преславного вождя запорозького, котрий 

стояв за вольності руські супроти поляків та за спокій, при якому б в землях 
українських не було б воєвод, каштелянів, старост, судіїв та інших 

представників влади, що їх король Казимир перший року 1340 під присягою 

своїм наступникам повелів оберігати і які стояли за скасування вольностей 
козацьких, що козакам королями були даровані, котрий виступив проти образ 

нестерпних, які чинили поляки за владарювання найясніших королів польських 

Владислава та Казимира, і щоб звершення ці не пішли в забуття, я замислив 

оцю історію написати на незабудь нащадкам. Я вибирав дещо з щоденників 
наших воїнів, що перебували у війську, дещо з духовних та мирських 

літописців, наскільки міг знайти в них щось достовірне, долучав розповіді 

очевидців, що ще й нині в живих ходять, і їх розповіді підтверджують слова 
літописців. І хай читач не думає, що я хоч щось додаю від себе, ні – кажу тільки 

те, про що повідали історики, що підтвердили очевидці, а я тільки зібрав все це 

і записав. А багато ж які з нинішніх преславних військових виправ славу 

писану щонайдревніших царів явно побивають і до нащадків так і не сягають. 
Ну, а хто б нині знав про богоданого проводиря Моїсея, котрий плем’я 

іудейське з рабства єгипетського немов по суші через Червоне море вивів і в 

ньому ж царя єгипетського та його воїв потопив, коли б про нього нічого не 

було сказано в писанії? Хто б про Навуходоносора щонайпершого на землі по 
славі, хто б про Кіра, що найперший море кораблями виповнив, хто б про 

Олександра, славою увінчаного, і про Августа, що над світом єдиний 

владарював, і нарешті, хто б про Димитрія, князя московського, що міліон та 
двісті тисяч гордих своїм Мамаєм татар винищив і що їхні землі татарськії 
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росіянам коритися примусив, хто б про тих, чию славу й земля вмістити не 
могла, знав і чи змогли б всі вони перепливти безодню забуття і чи не потонули 

б посеред глибин невідання, коли б святе писаніє не виставило б їхні діяння на 

всесвітнє позорище, а проповідники і красноглаголивії витії словом божим 

діяння їхні не оздобили? Про них і до них подібних упокорювачів Історії я не 
раз думав, коли годинами солодко читав і коли прозрівав ту користь для їхніх 

народів, що в’язалася з безсмертною славою, але ж наша вітчизна від них 

своїми ратними трудами ну просто ніяк не різниться і, бачачи її звитяги в 
пучині забуття, я не заради якоїсь любострастної слави, а спонукуваний 

спільною користю і заради неї вирішив не лишати в попелі мовчання 

схованими дії щонайвірнішого нашого сина благорозумного вождя Богдана 

Хмельницького, який Малу Росію від щонайтяжчого ярма лядського козацькою 
мужністю вивільнив і що до російського монарха з стольними містами в 

підданство привів. Я хотів явити всім народам, що не лише славеноруські 

монархи своєю силою напускали страх на всі сторони, а й їхні піддані, 
відстоюючи вітчизну і встаючи за образи росіян, спроможні проти 

щонаймогутніших владарів збройно стояти. 

ПОХВАЛА ВІРШАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ВІД НАРОДУ 

МАЛОРОСІЙСЬКОГО 
Оце Богдан Хмельницький намальований  

Воїн руський славний, так і неподоланий.  

Завдяки йому Україна на ноги стала,  

Бо у ярмі лядськім ледве не сконала. 
 

Скасував він унію, бив ляхів з жидами  

Й інших ворогів тими ж гнав шляхами.  
Ох і голосні ж ви, вісті переможні,  

Раз у всесвіт славу понести спроможні! 

 

Навіть в землях Фракії оселився страх  
Коли Марса гуки мчали на крилах.  

Кончиною скорений, смертю він гордує  

І в синах російських живе та воює. 
<…> 

ПРО ЗАЧАТКИ ПЕРЕІМЕНУВАННЯ НА КОЗАКІВ ТА ЗВІДКИ ЇХНЯ 

НАЗВА ПОХОДИТЬ, ВІД ЯКОГО ПЛЕМЕНІ ТА РОДУ; А ВОДНОЧАС 

КОРОТКО І ПРО НАЙДАВНІШІ ПОДІЇ, З НИМИ ПОВ’ЯЗАНІ 
<…> 

Скоривши і розоривши чимало російських князівств, отой нечестивий 

воєвода Батий рушив з військом своїм на захід і там так само нещадно Польщу, 
Литву, Моравію, Мадьярщину та Шльнськ повоював. Стривожені цим, володарі 

західних земель зібралися і вирушили з своїми військами проти Батия і року 

1247 зійшлися з ним під містом Ленчицею і були розбиті. А Батий наказав у 

кожного забитого воїна відрізати вухо і тих вушей він, проклятий, нарізав п’ять 
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лантухів. Дізнавшись про це, уся Європа, в повсякчасному страхові 
проживаючи, умолила папу Інокентія четвертого послати законників римських 

– домініканців та францисканців – до двору хана китайського... у Квінзей (?) 

аби вони запросили миру християнам. За цих тяжких часів пам’ять про 

половців та печенігів зовсім пропала, а у хазарів малоруські вої мало що 
змінили: змінили назву, замість хазарів козаками іменуються. Хоча Веспасіян 

Коховський і виводить назву козаків від кіз диких, оскільки тільки з ними в час 

битви проворство їхнє зрівняти можна і оскільки ловлею кіз невтомно 

займаються, проте більш переконливою видається думка Стриковського, який 
по-іншому цю назву пояснює: козаки беруть свій початок від якогось 

проводиря Козака, стараннями котрого не раз татари були битими. Олександр 

же Гвагнін від волі цю назву пояснює, оскільки прабатьки козацькі завжди з 
власної волі з охотою на битву вирушали, так само, як і козаки зараз, не 

приховуючи своєї хоробрості, з власної охоти на війну йдуть; бо ж волею 

спонукувані вони малими силами тьму-тьмущу ляхів побивали і, ледь не всю 

Польщу з боями пройшовши, Малоросію від тяжкого ярма панського 
визволили. Ось саме про це визволення, а заразом і про інші козацькі походи, в 

оцій повісті далі щонайдостовірніше скажемо. Є ще й інші, ті, що біля 

Каспійського моря проживають і що є одним з колін вищепоіменованого 
Забілія, старшого після хазарського хана. Ці ще й нині так і прозиваються 

гірськими козаками. Вони мають свого хана, воїнством обраного, і нараховують 

близько тридцяти тисяч люду, готового до бою, межують вони своїми 

кочовиськами, ріками та поселеннями з ханом киргизьким та каракалпацьким; 
однак нам не про них випало розповідь повести, ми задумали розказати про 

наших, про козаків малоросійських. 

СПЕРШУ РОЗПОВІДЬ ПРО ТЕ, ЯК МАЛОРОСІЯ ВТРАПИЛА У ЯРМО 
ДО ЛЯХІВ  

Чому царства розділяються і роди занепадають? Апостол про все це каже, 

що похоті людські ведуть до воєн, війни ведуть до розпаду царств і до 

спустошення краю – підтверджень цьому досить. Так коли монарх і 
самодержець всієї Росії і пострах незліченних царств рівноапостольний князь 

Володимир, закінчивши тимчасове царствування пішов у вічне, то розділив 

царство своє на двадцять (дванадцять – ?) князівств. Підбурювані заздрістю, 
споконвічним ворогом людини, сини Володимира, брати рідні, встали оружно 

один на одного і забажали князівства відібрати. Почав брат брата вбивати і 

виганяти з земель, що їх батько віддав їм у спадок. Саме тому й Батий, 

допущений божою мудрістю, прийшов на Русь, підкорив її і храми божі та 
велич їхню поверг у прах і зрівняв з землею. Але й цього було не досить за 

гріхи роду руського, тому що повстав Гедим великий, князь литовський, і 

прийшов на Київ і року 1320 поблизу Ірпінь-річки розбив князів руських, а Київ 

приєднав до своїх земель, посадив в ньому свого намісника Миндовга, князя 
Ольшанського, і володіла Литва столом російським аж до смерті благовірного 

князя Симеона Олельковича, котрий після Батиєвого спустошення, після того 

як вона (земля) двісті і тридцять літ пусткою простояла, небесноподібну святу 
Печерську церкву своїм коштом і своїм старанням відбудував. А після його 



  

136 

смерті, року 1340, король польський Казимир Київське князівство перетворив 
на воєводство і всю Малоросію поділив на повіти, а з русинів воєвод, 

каштелянів, старост, судіїв та інших урядників понастановлював і шляхетністю 

та правами до польських сановників прирівняв, а всіх останніх на Русі з 

польською шляхтою у правах та вольностях об’єднав і все це під присягою 
нащадкам своїм заповідав оберігати; тому король Ягелло і Владислав 

Ягеллович та Олександр Казимирович аж до року 1410 оті права Казимирові, 

що Русі були надані, в час коронацій під присягою підтверджували, а Жигмонт 
перший, після нього й інші, на підтвердження прав цих ще й привілеї дарували. 

Однак все ж скіптер російський так занепав, що з царства перетворився на 

князівство, а з князівства – на воєводство. 

РОЗПОВІДЬ ПРО БИТВИ КОЗАЦЬКІ, ПРО КОЗАЦЬКУ ЗБРОЮ ТА ХАРЧ 
Приєднавши до своїх країв Київ та малоросійські землі, поляки через 

деякий час поклали використати мешканців цих земель як робочу силу, та 

оскільки ці люди ще здавна були людьми військового стану і більше відчували 
нахил до вправ з мечем, а не до трудової повинності, оскільки вони зневажали 

ярмо рабське і рабську покору, то більше схильні були з власної волі на Дніпрі 

за порогами в місцевості пустельній та дикій проживати, перебиваючись 

ловлею звіра та риби і морськими походами на бусурман. Але року 1516, коли 
Жигмонт перший, король польський, організував рушеніє на великого царя 

московського, хан татарський Мелін-Гирей, виждавши слушну годину, 

порушив мир з поляками і повів свої загони на Російську землю; вогнем і мечем 

він пройшовся по містах та весях і, взявши силу бранців, повернувся за 
Перекоп. Тоді король, не стерпівши плюндрування, зібрав охочих воїнів з 

козаків та поляків і спорядив їх на Бєлгород, де вони, здобувши величезну 

здобич, повернули назад але якраз тут їх нагнали турки і татари; в битві що 
зав’язалася, воїни-християни здолали турків. Ось саме після цієї битви і почали 

вони козаками зватися. Навіть якщо були і ляхами, але з своєї волі на татарів 

ходили і примикали до вільного, не найманого воїнства. Відтоді, 

прославившись у численних битвах, козаки ввійшли в силу і набрали в 
мужності, привикли до недоїдання, спраги, спеки та до інших незгод просто 

неба. За харч їм служило звичайне квашене тісто, яке вони варили нарідко і 

звали соломахою. Стравою своєю були цілком вдоволені, а коли траплялося, що 
їжа випадала з рибою, або, як козаки кажуть, із щербою, то такий наїдок за 

найкращу трапезу вважали. Проживають вони в куренях по сто п’ятдесят 

чоловік, а буває й більше, і всі ото тільки згаданою щойно їжею харчуються. 

Живе курінь під проводом старшого, чоловіка, як правило, у військовій справі 
найвправнішого, і його шанують і коряться йому, як найстаршому після 

кошового отамана; але і старші їхні живуть разом із звичайними, і якщо хоч 

чим скривдять простого, перевершивши своє право, то, так як звичайну сірому, 
карають на смерть. Злодійство і підступність поміж ними не водиться, а якщо ж 

трапиться, що хтось візьме путо або канчук, то за це винного вішають на гілці 

дерева. Кожен має одну або дві одежини. Та коли ідуть походом в турецьку або 

татарську землю, то беруть дуже велику здобич і везуть назад силу силенну 
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добра всякого. На озброєнні мають самопали, шаблі, келепи, стріли та списи і 
користуються всім цим так вправно, що і найвправніший польський гусарин 

або ж рейтар німецький з ними зрівнятися не можуть. Є кінні та піші, і стільки 

їх, козаків, скільки на Малій Русі люду, і їх зовсім не треба силою збирати, як 

ото в багатьох чужоземних краях роблять, не треба наймом заманювати; а кине 
клич старший або полковник який і стільки воїнства збереться, що як трава 

стане, і з цього приводу добре було сказано турецькому цареві, коли той 

запитався, скільки козацького війська маємо. «У нас, – сказано було, – царю 

турецький, що лоза то й козак, а де байрак, то по сто й двісті козаків там». І всі 
вони в січі незмірно хоробрі. Це про них сказано: Вони Русь за своє багатство 

велике мають Хитрість військову та мужність у війні знають. Це про них сам 

султан турецький говорив: «Коли навколишні держави йдуть проти мене, я 
сплю – не зважаю, а до козаків увесь час мушу дослухатися, весь час слухаю, не 

дрімаю». І спокійно жити не можуть, навіть коли в їхньому краї мир запанує, то 

своєю волею збираються і йдуть на підмогу іншим народам; заради малої 

користі велику турботу собі на плечі кладуть і на вутлих, з одного дерева 
зроблених лодіях дерзають через море пливти. Справами військовими вони 

настільки славні, що не гнушалися гетьманувати у них навіть люди з славетних 

сенаторських родин, так року 1506, першим козацьким гетьманом був 
Предослав Лянцкоронський, а року 1514, будучи гетьманом запорізьким, 

якийсь козак Венжик (Вужик) Хмельницький розбив величезну орду в Польщі 

під Заславом, потім Євстафій князь Ружинський. За славну службу козацьку 

король польський Жигмонт перший віддів козакам навічно землю біля Дніпра, 
уверх і вниз за поргами, і наказав, аби, стіною ставши, не пускали наїздів турок 

і татар на Русь і Польщу. Року 1574, за панування Генриха, короля польського, 

званого французом, на прохання Івони, господаря Волоського, понад тисячу 
чотириста козаків на чолі з гетьманом Свирговським прийшли в Молдавію, і 

там, у господаря Волоського, чотирнадцять раз у битві з турками сходилися, 

силу-силенну їх перебили і врешті-решт, з усіх сторін турками оступлені, до 

одного голови зложили. Та невдовзі козаки відплатили туркам і татарам за 
наругу, бо року 1575, будучи послані з Черкас київським воєводою, човнами 

спустилися по Дніпру і на орду напали, багато татар порубали, багатьох в полон 

забрали і з здобиччю великою домів вертали; однак татари, об’єднавшися з 
трьома султанами та сімома синами хана перекопського численною ордою 

увірвалися на Поділля і багатьох людей у полон забрали, а міста і села вогню 

віддали. Та незабаром козаки й за це відплатили, коли, очолювані своїм 

проводирем Богданком, пішли за Перекоп і пройшли його з мечем і вогнем. А 
літа 1576, в часи панування Стефана Баторія, короля польського, іще краще 

учинили. Цей король, забачивши як добре козаки з татарами б’ються, 

настановив їм гетьмана, прислав корогву, бунчук та булаву, печатку гербову, 

рицарів з самопалами і з ковпаками, набакир надітими, прислав гармат та 
всяких припасів військових (та й самі козаки, повоювавши турецькі фортеці, 

здобули немало), ввів у них порядок стройовий, запровадив, крім гетьмана, 

обозних, суддів, осавулів, полковників, сотників, отаманів і наказав нести 
сторожу супроти татарів за порогами. Та побоюючись звитяги козацької, 
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Стефан Баторій пророче казав: «Чи звільниться ж хоч коли-небудь Річ 
Посполита від цих героїв?» І збулися його слова. Згаданий король Баторій, 

опріч давнього старовинного міста складового Чигирина, віддав низовим 

козакам для пристанища ще й місто Терехтемирів з монастирем, аби вони в 

ньому зимували, а за службу поклав їм по червінцеві та по кожуху; козаки були 
раді і цій платі й не раз билися з татарами на землі, а з турками в морі і майже 

завжди побивали їх. Саме на ці часи припадають походи козаків в Азію; вони, 

пройшли з мечем тисячу миль, взяли і знищили Трапезонд, Синоп зовсім 
зруйнували, а під Константинополем взяли багату здобич. Відтепер, козаки все 

більше набирають сили і чисельно зростають, що дуже непокоїло короля 

Стефана; він боїться, що зміцнівши, козаки стануть дуже небезпечними ляхам і 

тому вирішив знищити їх у пониззі Дніпра; та козаки, зрозумівши задум 
королівський, знялися з кочовиськ своїх і перебрались до донських козаків і 

звідти ще більшого страху на ляхів нагнали, тому король полишив їх у спокої, а 

вони з Дону знову на луги Дніпровські повернулися і мечем та силою з 
татарами змагалися. 

<…> 

КОЛИ І ЧОМУ КОЗАКИ ПОВСТАЛИ НА ПОЛЯКІВ? 

Сталося це, коли деякі архиєреї в литовських землях, страху перед богом 
не маючи і нічого не потребуючи, відреклися віри православно-католицької і 

зібрали собор в Бресті литовському; і з’їхалися на той собор митрополит 

Михайло Рогоза, Іпатій Прототроній (єпископ Володимирський та Брестський), 

Кирило Терлецький (екзарх, єпископ Луцький та Острозький), Ермоген 
(єпископ Полоцький та Вітебський), Іоанн Гоголь (єпископ Пінський та 

Туровський), Діонісій (єпископ Хелмський та Белузький). Відкинувши на тому 

соборі благословіння свого першого архипастиря патріарха 
Константинопольського, вони послали гінця в Рим до папи Климентія восьмого 

і віддали себе під руку західному костьолу. А благочестиві сини, забачивши цю 

новоявлену химеру, жахнулися, відреклися від тих запроданців, а не пастирів і, 

розгорівшися благочестивою ревністю, Косинський із запорожцями на ляхів 
рушив, багато фортець узяв, силу ляхів перебив, але року 1594 під П’яткою і 

сам ляхами здоланий був. 

Того ж року гетьман війська запорізького Наливайко, розбивши мадьярів, 
повернув на Україну і не застав уже в живих Косинського; як син православ’я, 

зневажаючи новоявлену унію, він зібрав серед низових козаків побільше 

війська і рушив на Литву, і там, перемігши у багатьох битвах, спалив Слуцьк та 

Могильов і силу ляхів побив. Проти нього з військом вийшов коронний гетьман 
Жолкевський, прийшов на Україну і року 1597 під Лубнами, в урочищі 

Солониці, розбив силу козацьку, а самого гетьмана з полковниками Лободою та 

Мазепою живими взяв і до Варшави відвіз; там, у Варшаві, на міднім волу його 
ляхи зажарили. Саме з цієї причини й розпочалася війна козаків супроти ляхів. 

Після Наливайка гетьманом війська запорізького спершу був Кушка, а опісля 

Бородавка. 
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А вже після цього, року 1606, Петро Конашевич-Сагайдачний гетьманом 
запорізьким назвався, і забажавши щастя своє спробувати, ходив із військом 

запорізьким по воді на Кафу (місто турецьке), повоював його добре, силу 

бранців християнських з неволі звільнив і з добичею великою з Чорного моря 

повернувся, за що велику прихильність та ласку мав у запорожців та у поляків.  
<…> 

РОЗПОВІДЬ ПРО ТЕ, ЧОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОВСТАВ НА ПОЛЯКІВ 

Різні літописці вважають, що причиною воєн козацьких був собор 

Берестейський, бо саме після нього новоутворена унія внесла смуту серед 
православних, бо саме тоді Наливайко першим повстав на поляків. Проте 

літописець польський Веспасіан Коховський, засвідчує, як ляхи нестерпно 

тяжкий глум над людом українським чинили, над храмами божими глумилися, 
як силою брали у благочестивих маєтності їхні, а самих смертю карали, честі та 

влади позбавляли, навіть до суду не допускали; як козаків всіляко озлобляли, з 

усякої скотини і з бджіл десяту частину брали. Якщо ти маєш яку-небудь 

звірину, то шкіру пану віддай. Якщо ти зловив рибу, то дай визначене на пана. 
Якщо козак у битвах з татарином коня чи зброю добуде, то теж, хлопе, дай 

дещицю панові. А найгіршим було те, що жиди нові та й нові побори 

придумували і маєтки козацькі не вільно було тримати, хіба що хто тільки 
жінкою володів у себе вдома, та й то не зовсім. Якщо ж траплялося, що козак 

хоч чимось провиниться, то такими карами його карали, що й погані б 

придумати не могли, і так уже, караючи, самих себе перевершували, що 

невірних у цьому за ніщо мали. Хіба могли фараони у тортурах з поляками 
зрівнятися? Ці ж дітей у казанах варили, груди жінкам деревом припікали та 

всілякі інші біди творили, зовсім не думаючи, що майбуття потребує 

обережності, бо, навіть після найзвитяжніших перемог, легко дійти до нещастя; 
адже коли переможцям у завойованих землях волю велику дати, то вони 

мимохіть підданих та звойованих починають озлобляти і їх права з діда-прадіда 

топтати. І заради цього, коли яка земля, що підлегла королівству (коли терпіти 

несила) виявить непокору у чомусь, то її нужду розглянути потрібно, хоч вона й 
заслуговує кари, треба милосердя мати і карою не переборщати, в страху 

невольницькому не тримати та, довівши до розпачу, дощенту не ламати; бо ж 

хіба може бути твердою присяга, ґвалтом вирвана, хіба той не зрадить, хто 
вічно під страхом проживає? Тут теж за щонайменшу провину бог відплатив 

ляхам. І ось як. 

Року 1647 ляхи, прийшовши з землі польської, стали постоєм у Чигирині 

та Черкасах, і, як це завжди бувало, сильно мешканців тих міст озлобили. Отоді 
і Богдан Хмельницький не одну наругу стерпів від ляхів.  

<…> 
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ЗАВДАННЯ 3 
 

Григорiй Сковорода. Розмова П’яти Подорожніх  

про істинне щастя в житті 

 

Яку проблему піднімають співрозмовники в бесіді? Які ознаки 

барокової літератури має цей твір Г.С. Сковороди? Яку роль в них 

виконують притчі?  

Ідеї Г. Сковороди започаткували такий напрям в українській 

національній філософії, який вчений і філософ Д.І. Чижевський пізніше 

позначе як «філософія серця». Що ви знаєте про цей напрямок філософії та 

його представників? Яку роль грає серце в даному тексті Сковороди?  
Афанасій. Люди в житті своїм працюють, метушаться, утаюються, а на-

що, багато хто й сам не тямить. Коли помислити, то в усіх людських затій, 

скільки їх там тисяч не буває, є один кінець – радість серця. Чи ж не для цього 
вибираємо за нашим смаком товаришів, аби мати задоволення від спілкування з 

ними; дістаємо високі чини, аби пиха наша від схиляння інших розпалювалася; 

вигадуємо всілякі напої, страви, закуски для всолодження смаку; вишукуємо 

всілякі музики, створюючи безліч концертів, менуетів, танців і контратанців64 
для звеселювання слуху; споруджуємо гарні будинки, насаджуємо сади, тчемо 

золототкані парчі, матерії, вишиваємо їх різними шовками і любими для ока 

квітами й обвішуємося ними, аби була приємність очам і достатня ніжність 
тілові; складаємо запахущі спирти, пудри, помади, духи й ними задовольняємо 

нюх свій. Одне слово, всіма рахубами65, які лише вигадати можемо, намагаємо-

ся звеселювати дух наш. О, якими значними веселощами користуються 

вельможні й багаті персони! В їхніх палацах живе розчинений у радощах та за-
доволенні дух. О, яка дорога ти, радосте сердечна! 

За тебе царі, князі і дуки66 платять безліч тисяч, а ми, біднота, що не має 

статків, начебто живимося тими крихтами, що падають з їхніх столів. Погадай 

же нині, яким тріумфом охоплені славні європейські міста? 
Яків. Достеменно великим. Я чув, що ніде немає більше веселощів та 

розваг, аніж у Парижі й Венеції. 

Афанасій. То так, багато їх там, та допоки ти їх нам з Венеції перевезеш, 
помремо тут із нудьги. 

Григорій. Годі брехати, любі друзі, високі посади, веселе місто, всілякі 

гриська та розваги і всі ваші витівки безсилі потішити духа і тим вигнати 

нудьгу, що зволоділа вами. 
Яків. А що ж зможе? 

Григорій. Лише знання того, що складає істинне щастя, і як його віднайти. 

Афанасій. Це так, ми народилися для справжнього щастя і мандруємо до 
нього, а життя наше – шлях, що тече, як річка. 
                                                           
64 Вид бального танцю 
65 способами 
66 багачі 
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Яків. Здавна вже шукаю я щастя, але годі його знайти. 
Григорій. Коли достеменно хочете його знайти, то скажіть мені, що для 

людини найкраще? 

Яків. Бог його знає, і взагалі, нащо питаєш те, чого великі мудреці не 

змогли розрішити і розійшлись у своїх гадках, як подорожні на шляху? Адже 
те, що найкраще, те найвище, а найвище – всьому голова й кінець. Це найкраще 

добро звалось у стародавніх філософів завершенням усіх добр та верховним 

добром; хто ж тобі дасть відповідь, що таке край і пристановище всіх наших ба-

жань? 
Григорій. Тихіше, паночку мій! Дуже високо ви попливли. То я спитаю 

простіше: чого ви в своїм житті бажаєте найбільше? 

Яків. Ти наче палкою покопав мурашника – так раптом тим запитанням 
схвилював наші бажання. 

Афанасій. Я бажав би стати людиною високочиновною, щоб мої підлеглі 

були міцні, як росіяни, а доброчесні, як стародавні римляни; щоб будинок мій 

був венеціанський, сад флорентійський; аби бути мені й розумним, і вченим, і 
шляхетним, і багатим, як бик на шерстину. 

Григорій. Що ти мелеш? 

Афанасій. Дужим, як лев, гарним, як Венера… 
Яків. Спала й мені на згадку Венера, так звана собачка. 

Григорій. Прошу, пане мій, доказуйте. 

Яків. Хвостатим, як лев, головатим, як ведмідь, вухастим, як осел… 

Григорій. Маю великий сумнів, аби ввійшли в Божі вуха такі безмозкі ба-
жання. Ти зі своїми вигадками схожий на дерево, яке хоче бути водночас і ду-

бом, і кленом, і липою, і березою, і фігою, і оливою, і явором, і фініком, і троян-

дою, і рутою… сонцем і місяцем… хвостом і головою… Дитинча, що сидить на 
материних руках, часто хапається за ніж чи за вогонь, але немилосердна наша 

мати природа краще знає про те, що нам корисно. Хоча плачемо і тягнемося, 

вона сосками своїми всіх нас у міру харчує й зодягає, і цим добре маля задово-

лене, а злорідне хвилюється саме і турбує інших. Скільки ж мільйонів цих не-
щасливих дітей день і ніч волають, нічим не задоволені: одне їм дають у руки – 

плачуть за чимсь новим. Годі нам бути щасливими. 

Афанасій. А то чому? 
Григорій. Не можемо віднайти щастя. 

Яків. Через що? 

Григорій. Бо не бажаємо й бажати не хочемо. 

Афанасій. Чому? 
Григорій. Тому, що не знаємо, в чому воно полягає. Започаткування 

справі – знаття, звідки іде бажання, від бажання – пошук, потім отримуємо ре-

зультат – ось і задоволеність, тобто те, що дістаємо і що для людини благо. За-

тям відтак, що таке премудрість. 
Яків. Я часто чую це слово: премудрість. 

Григорій. Премудрості сенс у тому, щоб осмислити, в чому полягає щас-

тя, – ось праве крило, а доброчесність прагне до пошуку. Через це вона в 
еллінів та римлян мужністю і силою зветься – ось ліве крило. Без цих крил годі 
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вибратися й полетіти до гаразду. Премудрість – це гостре, далекозоре орлине 
око, а добродійність – мужні руки з легкими оленячими ногами. Про це божест-

венне подружжя є цікава байка. 

Яків. Ти з вуст мені виривав її. Звичайно, це байка про двох мандрівців – 

безногого та сліпого? 
Григорій. Ти, звичайно, в думку мені втрапив. 

Афанасій. Розкажи докладніше. 

Григорій. Мандрівник, обходячи всілякі землі та держави, позбувся ніг. 
Тут спало йому на думку повернутися додому, в батьківський дім. З великими 

труднощами, спираючись на руки, подався мандрівник у дорогу. Нарешті до-

повз він до гори, з якої вже стало видно батьківський дах, але тут позбувся й 

рук. Звідсіля дивилося живе його око через ріки, ліси, яруги, через 
пірамідальних гір верхів’я, з веселою пожадністю осягаючи сяйливий здаля за-

мок, – оселю батька й усього миролюбного їхнього роду, кінець та вінець 

мандрівних труднощів. Але біда була в тому, що наш обсерватор67 ані рук, ані 
ніг уже не мав, а лише мучився, як євангельський багатій, диблячисьна Лаза-

ря68. 

Поміж тим, озирнувшись, побачив він раптом дивне й сумне видовище: 

бреде сліпець, прислухається, вимацує палицею то праворуч, то ліворуч і, наче 
п’яний, з дороги збивається, підходить ближче, зітхає. «Зникають у метушні дні 

наші…». «Шляхи твої. Господи, повідай мені…». «Горе мені, мандри мої три-

ватимуть далі…» Та й інші такі слова сам собі каже, зітхаючи, часто 

спіткається й падає. 
– Боюся, друже мій, злякати тебе, але хто ти такий? – питає прозірливий. 

– Уже тридцять чотири роки подорожую, а ти перший на шляху моїм 

зустрівся, - відказує сліпий. – Мандрування моє по різних світах закінчилося 
ось так. Страшна жаркота сонячного проміння в Аравії позбавила мене зору, і я, 

сліпий, повертаюся в отчий дім. 

– А хто ж твій батько? 

– Живе він у нагірнім замкові, що зветься Миргород. Ім’я йому – 
Ураній69, а моє – Практик. 

– Боже мій, що я чую? Таж я твій рідний брат! – вигукнув прозірливий. – 

Я – Обсерватор! 
Незвичайна радість завжди завершується слізьми. Після щедрого плачу 

сліпець із зарошеними очима сказав своєму братові: 

                                                           
67 спострерігач 
68 Йдеться про євангельську притчу про бідняка Лазаря та багатія, який пошкодував дати бідному ми-

лостиню. Після смерті Лазар потрапив у рай, а багатій у пекло, звідкіля випрошував у Лазаря краплину 

води (Євангеліє від Луки. XIV - 19 - 26). 

 
69 Назва міста тут символічна: мирний город. Ураній (Уран)- у грецькій міфології вважався божеством, 

що втілював небо. 

 



143 

– Солодкий мій брате! Чув я вже про тебе з розмов, а тепер сердечне моє око 
бачить тебе. Змилосердься, заверш мої біди, будь мені навчителем. Правду кажучи, 

мене праця звеселює, та доводиться весь час спотикатися, і це знищує мою наснагу. 

– Щиро шкодую, – каже світлоокий, – що безсилий тобі служити, кохана 

душе моя! Я подорожній, що обійшов пішки всю земну кулю. Ноги мене скрізь 
носили гарно, але кам’янисті гори, що часто стрічалися мені, позбавили мене 

ніг, і я, спираючись на руки, продовжував свій шлях, та тут зараз утратив і ру-

ки. Більше ані ходити, ані повзти землею я не здатен. Багато хто хотів мене ви-

користати, але, позбавлений можливості повзати, я був їм безкорисний… 
– За цим діло не стане, – сказав сліпий, – ти мені тягар легкий і пожада-

ний: візьму тебе, скарбе мій, на себе. Чисте око твоє хай буде тіла мого вічним 

володарем і всіх моїх членів головою. Припини муки безпросвітної темряви, що 
жорстоко ганяє мене по порожніх шляхах: я твій кінь, сідай на рамена70 мої та й 

керуй мною, любий мій пане і брате! 

– Сяду, брате мій, із задоволенням, аби довести цю істину: «Брат від брата 

має допомогу як город, твердий та високий, зміцнюється ж, як засноване царство». 
Нині ж гляньте на дивне Боже твориво: з двох людей складено одну, одне 

обличчя мандрованої людини зроблено з двох спорідненостей без усілякої 

мішанини, але й взаємно існуючого розділу. Іде небувалий подорожній голов-
ним шляхом, ні праворуч, ні ліворуч не ухиляється, вправно переходить річки, 

ліси, рови та яруги, переходить високі гори, вступає з веселим серцем у мирне 

місто, обливає його світле й запахуще повітря. Виходить спокійна юрба жи-

телів, що дихають миром та любов’ю, плескають у долоні, а ген очікує на ган-
кові і вже приймає синів у блаженні свої обійми ветхий деньми Ураній. 

Яків. Отже, що тобі сказати? 

Григорій. Зголосіть головне ваше бажання. 
Яків. Наше верховне бажання – бути щасливими. 

Григорій. Де ж ти бачив звіра або птаха без цих думок? Скажи лишень, 

де і в чому те щастя, яке шукаєш? А без цього, рідненький, ти сліпець: він шу-

кає батьківського замку, та не знає, де він. Відаю, що шукає щастя, але, не тям-
лячи, де воно, впадає у нещастя. Премилосердна природа всім без винятку ду-

шам відкрила шлях до щастя… 

<…> 
Афанасій. Де ж шукати того щастя, коли його нема ні там, ні тут, ніде? 

Григорій. Я ще малим вивчив баєчку, послухай. 

Дід і баба зробили собі хату, та не прорубали жодного віконця. Невесела 

хата! Що вдіяти? Після довгого роздуму визначено було в сенаті іти і діставати 
світло. Взяли міха, розхилили його уполудень перед сонцем, щоб набрати його, 

немов борошна, і внести до хати. 

Принесли отак кілька разів, дивляться; чи є світло? Нічого нема. Здогада-

лася баба, що світло, як вино, з мішка витікає. Треба швидше бігти з міхом. 
Біжучи, обидва старі вдарилися об двері – одне ногою, друге головою. Закипіла 

поміж них суперечка. «Це ти втратив розум!» – «А ти й народилася без нього!» 

Хотіли вже піти по світло у чужі гори та землі, аж странній чернець перешко-

                                                           
70 плечі 



  

144 

див. Від роду мав він тільки п’ятдесят років, але щодо освітлення був добрячий 
мастак. «За вашу хліб-сіль не ховатиму таємниці», – сказав чернець. 

На його раду узяв старий сокиру і почав прорубувати стіну з такими сло-

вами: «Світе весільний, світе життєвий, світе повсюдний, світе завжди сущий, 

світе безсторонній, відвідай і освіти мою хоромину!» 
Раптом розчинилася стіна, наповнило хоромину солодке світло, відтоді й 

дотепер почали в тій країні будувати світлиці. 

Афанасій. Цілий світ не бачив таких нетямкуватих, як твій дід та баба. 
Григорій. Він такий же мій, як і твій, і всіх… 

Афанасій. Запропастися він! Як його ім’я? 

Григорій. Іш. 

Афанасій. Іш? До дідька його! 
Григорій. Ти його женеш, а він завше з тобою. 

Афанасій. Як зі мною? 

Григорій. Коли не хочеш бути з ним, то будеш ним самим. 
Афанасій. Ото нав’язався зі своїм дідом. 

Григорій. Що там ім’я, коли ти ділом правдешній Іш. 

Афанасій. Іди геть із ним! 

Єрмолай. А бабу як звуть? 
Григорій. Мут. 

Яків. Мут від Іша не відійде, це пара з’єднана. 

Григорій. Але чи всі ми не Ішеві родичі? Шукаємо щастя по країнах, часах, 

статтях, а воно скрізь і заведи з нами: як риба у воді, так і ми в ньому, і воно біля 
нас шукає нас самих. Немає його ніде від того, що воно скрізь. Воно подібне до 

сонячного сяйва – відхили лише душу свою. Воно завжди штовхає у стіну твою, 

шукає проходу і не знаходить, а серце твоє темне й невеселе – і темрява над 
прірвою. Скажи, будь ласка, чи не бридня і не безум, що людина печеться про 

коштовний вінець? А навіщо? Начебто у простій шапці годі насолоджуватися тим 

щасливим і всесвітнім світлом, до якого ллється молитва: «Почуй, о блаженний, 

маючи вічне і всевидяче око!» Безрозумний чоловік із лихою жінкою йде геть із 
дому свого, шукає щастя поза собою, блукає по всіляких краях, дістає блискуче 

ім’я, обвішується світлою одежею, притягує різноманітну потолоч золотої монети 

та срібного посуду, віднаходить друзів і товаришів свого безумства, щоб занести в 
душу промінь блаженного світила і світлого блаженства… Чи ж є світло? Див-

ляться – немає нічого… Поглянь тепер на хвильливе море, на сум’ятну юрбу лю-

дей у будь-якому часі, країні чи статті, що зветься мир, або світ. Чого він тільки не 

робить? Воюється, по судах тягається, чинить підступи, печеться, затівки лаштує, 
будує, руйнує, сумує, піниться. Чи не бачиш ти, що біжать це в хату Іш та Мут? 

Чи є світло? Дивляться – немає нічого. 

Яків. Блаженний Іш і щаслива Мут, вони домолилися наприкінці життя 
свого, щоб всевидяче, невсипуще, велике око, всього світу світило, просвітило 

їхню хоромину, а іншим – вічна мука, бунт і хитання. 

<…> 
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Григорій. Скажи, люб’язний Логвине, чи є бідніший серед живих від то-
го чоловіка, який не впізнав, що для нього найкраще і найбажаніше? 

Логвин. Я й сам часто дивуюся, що ми надто цікаві до чужих країв, дбай-

ливі щодо них і проникливі: виміряли море, землю, повітря, небеса, потурбува-

ли задля металів земний живіт, розмежували планети, дошукалися на місяці гір, 
рік та міст, знайшли незчисленне множство некомплектних світів, будуємо нез-

розумілі машини, засипаємо прірви, зупиняємо і скеровуємо водну течію, ста-

вимо щодня нові досліди і творимо дикі винаходи. 

Боже мій! Чого ми не вміємо, чого ми не можемо! Але горе в тім, що при 
тому всьому відчувається, начебто бракує чогось великого. Немає того, чого й 

висловити не вміємо, одне тільки знаємо, що чогось бракує, а що воно таке, не 

розуміємо. Схожі ми на немовля: воно тільки плаче, не в силі знати чи сказати, 
що йому бракує, чує тільки саму докуку. Це явне незадоволення душі нашої чи 

не може дозволити нам здогадатися, що всі оті науки не наситять думок наших? 

Душевна прірва ними, бачиш, наповнюється. Пожерли ми незчисленну 

кількість годинників, [систем], що крутяться, як на англійських дзвіницях, з 
планетами, а планет з горами, морями й містами, та однаково жадаємо - не зма-

люється, а народжується спрага наша. 

Математика, медицина, фізика, механіка, музика зі своїми буйними сест-
рами – чим щедріше їх споживаємо, тим більше палить серце наше голод і 

спрага, а груба наша заскорузлість не може здогадатися, що всі вони служниці 

при пані і хвіст при своїй голові, без якої весь тулуб ніщо. А що є неситіше, 

неспокійніше і шкідливіше, як людське серце, що без своєї начальниці озброєне 
своїми рабинями? Що тільки не насмілюється воно чинити? Дух неситий жене 

народ, сприяє, мчить, щоб покотитися по схилі, як корабель і коляска без 

керівника, поради, передбачення та задоволення. Пожадавши, як пес, невдово-
лено вічно ковтаючи порох та попіл, що гине, лихварі, відчужені від матері, 

заблудивши від живота її, проминули істинну істоту, що гримить над душев-

ною прірвою всередину нам: «Я є, я є сущий!» А оскільки не виправилися, в чо-

му мають вони найпотрібнішу потребу, забули: є межа, риска і край геть-но 
усіх бажань і намірів, аби всі свої справи приводити до свого найголовнішого і 

найпотрібнішого пункту, зневажили тим самим і царицю всіх отих духів чи на-

ук, що повертаються від землі в землю, поминувши милосердні двері її, що 
відчиняють вхід і вводять думки наші з низької підлості до пресвітлої та істот-

ної істини нев’янучого щастя. 

Тепер подумайте, друзі мої, і скажіть, у чому найнагальніша потреба? Що 

найкраще й найбажаніше? Що може зробити вас щасливими? Міркуйте завчас-
но, вийдіть із числа безпутніх подорожніх, які і самі не можуть сказати, куди і 

навіщо йдуть! Життя наше – дорога, а вихід до щастя не коротенький… 

<…> 

Афанасій. Мені здається, немає нічого ліпшого, як дістати мирне і 
спокійне серце, в наш час це найприємніше і найзносніше. 

Яків. А я бажав би в душі моїй мати лише тверду міцність, щоб ніщо її 

захитати і перекинути не могло. 
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Єрмолай. А мені дай живу радість і радісну живність – цього скарбу я ні 
за що не проміняю. 

Логвин. Ці бажання вас трьох в суті своїй є одне. Чи може бути яблуня 
жива й весела, коли корінь нездоровий? А здоровий корінь – це є міцна душа і 
мирне серце. Здоровий корінь розсилає по всіх гілках вологу й оживлює їх, а 
серце мирне, життєвою вологою наповнене, кладе сліди свої за зовнішностями. 
«І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене»71 

<…> 
Григорій. Перестаньте, друзі мої, сперечатися: ми тут зібралися не для 

самохвальних змагань, а для з’єднання бажань наших сердечних, щоб через 
з’єднання справніше скеровувалися, як пахучий дим, до того, що наставляє тих, 
котрі блудять, на шлях миру. Схиляє до цього нас сам Павло, ось: «Завжди 
радійте! Безперестанку моліться! Подяку складайте…»72 Велить завжди живити 
всередині мир і радість сердечну і ніби в запалену лампаду єлей підливати. Це 
ж бо і значить: безнастанно молітеся, тобто бажайте його вседушно, шукайте – і 
знайдете. Я знаю, що наклепник завжди турбує вашу душу, щоб вам невдоволи-
тися і нічим, що від Бога посилається, не задовольнятися, але ви лукавого цього 
спокусника, тобто мучителя, відганяйте, люблячи, шукаючи й бережучи мир та 
радість. Це день життя і здоров’я душ ваших: доти ви й живі, доки бережете в 
серцях своїх. Про все зрілим розумом міркуйте, не слухаючи нашептника ди-
явола, і збагніть, що вся економія Божа у цілому Всесвіті справна, добра і всім 
нам є всекорисна. Його іменем та владою все-на-все на небесах і на землі ро-
биться, проказуйте з розумом: «Хай святиться ім’я твоє, хай буде воля твоя…» І 
збавить вас від лукавого. А як тільки станете за все подячні, то раптово збу-
дуться на вас такі слова: «Веселощі серцю – життя чоловіку». 

 

 
ВІДЕОЗАВДАННЯ 4 

 
Які світоглядні зрушення принесла з собою культурна доба барокко? 

Що представляє собою барокко як стиль в мистецтві? Які його 
особливості в архітектурі?  

В чому особливості українського барокко в порівнянні з 
західноєвропейським? Чому воно має таку назву як «козацьке барокко»? 

Подивіться фільм «Українське Барокко» (1991) в озвучці Богдана 
Ступки. Про які шедеври українського барокко йдеться в відео? Імена яких 
видатних архітекторів та митців надодять автори фільму? 

Українське барокко. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=XktqooYop7Y&t=520s  

                                                           
71 Григорій Богослов, тобто Григорій Назіанзин (бл. 329 - 389) - один із отців християнської церкви, 

твори якого були популярн на Україні. 

 
72 Перше послання апостола Павла до солунян, V- 16 - 18.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XktqooYop7Y&t=520s
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ТЕМА 6. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XIX СТ.  

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

Перше завдання шостої теми «Історії української культури» 

складається з трьох уривків, що стосуються діяльності Кирило-

Мефодіївського товариства: це сам програмний документ організації, 

доклад О. Орлова про викриття товариства та уривок із 

обвинувачувального вироку Т.Г.Шевченку.  

1. Прочитайте програмний документ Кирило-мефодіївського 

товариства. Як обґрунтовується равенство та свобода людей? Про які 

історичні події, важливі для становлення української державності, йдеться 

в тексті?Які слов’янофільські ідеї мали кирило-мефодіївці? Яким вбачали 

майбутнє України? 

2. Чому діяльність товариства була загрозливою для царата? Що 

говорить в своєму докладі про слов’янофільство та українофільство шеф 

жандармів О. Орлов? 

3. Яку роль в товаристві відіграв Т.Г. Шевченко? Прочитайте уривок з 

його обвинувачувального вироку.  
 

Книга буття українського народу 

(рукопис М.І. Костомарова) 

 

[1.] Бог сотворив світ, небо і землю, і землю населив всякими тварями, і 

поставив над усею твар’ю царем чоловіка, і казав йому плодиться і множиться, 

і постановив, щоб род чоловічеський поділився на коліна і племена, і кож[но]му 
колінові і племену даровав країну жити, щоб кажде коліно і племено шукало 

бога, котрий от чоловіка недалеко, і поклонялись би йому всі люди, і віровали в 

його, і любили його, і були б усі щасливі. 

<…> 
[4.] Бо един єсть бог істинний і един цар над родом чоловічеським, а люде 

як поробили собі много богів, то поробили з тим і царів; бо як у кожнім кутку 

був свій бог, то став у кожніму кутку свій цар, і стали люде биться за своїх 
царів, і стала земля пуще поливаться кров’ю і усіватися попелом і костями, і на 

всім світі умножилось горе і бідність, і хороби, і нещастя, і незгода.  

<…> 

[7.] І ті царі лукаві побрали з людей таких, що були силь[ніші] і багатші, і 
нужніші, і назвали їх панами, а других людей пороби[ли] невольниками і 

умножились на землі горе і бідність, і хороба, і нещастя, і незгода.  

<…> 

[22.] Але в той час змилувався господь, отець небесний, над родом 
чоловічеським і послав на землю сина свойого, щоб показать людям бога, царя і 

пана. 

[23.] І прийшов він на землю, щоб одкрити людям істину, щоб істина 
свободила род чоловіческий з неволі. 
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[24.] І учив Христос, що всі люде єсть братія між собою і ближні всі 
повинні любить один другого, і того, буде більше заслуга перед богом, хто 

душу свою положить за другі своя. 

А хто перший між людьми х[о]че бути, той повинен буть всім слугою.  

[25.] І сам показав приклад з себе: був він справедливі[ший] і 
розумніш[ий] і перш[ий] над усіма людьми, і явився не в постаті царя або пана, 

а народився в яслах, жив у бідності, набрав собі учеників не з панськ[ого] роду, 

не з учених, не з філософів, а з бідних рибалок.  
[26.] І став народ прозрівать істину: і злякались тоді лукаві філозофи, і 

архієреї, і люде імператора римського, що істина воцаряється на землі, а за 

істиною буде свобода, і тоді вже не легко буде обдурювать і катовать людей.  

[27.] І засудили на смерть Іісуса Христа, і претерпів господь Іісус Христос 
оплєванія, заушенія, бієнія, хрест і погребєніє за свободу роду человічеського 

тим, що не хотіли прийняти його царем і паном, бо мали другого царя і пана, 

лукавого царя, що сам себе назвав богом і пив кров людськую. 
[28.] А Христос свою кров пролив за свободу роду чоловічеського і 

оставив навіки кров свою для питанія вірних в таїнстві євхаристія. 

[29.] І воскрес Христос в третій день і вознісся на небо і став царем неба і 

землі. 
<...> 

[35.] Тоді імператори з панами змовились і сказали поміж собою: уже нам 

не викоренити християнства, підем на хитрощі, поймем його самі, перевернемо 

ученіє христово так, щоб нам добре було, та й обдурімо народ. 
[36.] І почали приймати християнство і кажуть: От бачите ми християни, 

можна буть і царем і християнином вкупі. 

[37.] І пани приймали християнство і кажуть: От бачите і ми християни, 
можна буть і паном, і христ[иянином] вкупі. 

[38.] А те не вважали, що мало сього, що сказати: Я християнин. 

[39.] І піддурили архієреїв, і попів, і філософів, а ті і кажуть: істиінно так 

воно єсть, але ж і Христос сказав: воздадіте кесарево кесареві, а боже богові. 
Ажеж сказано: вся власть од бога. Тим і власть імператора, і власть панів од 

бога, так господь установив, щоб одні були панами і богатими, а другі нищими 

і бідними. 
[40.] А казали вони неправду: хоч Христос і всюде воздаєть кесареві 

кесареве, а се тим, що Христос не хотів, щоб були бунти, а хотів, щоб мирно і 

любязно віра розійшлась і люди освободились, бо коли християнин буде 

воздавать кесареві кесареве, то кесар, прийнявш[и] віру, повинен одріктись 
свого кесарства, бо він, будучи первим, повинен бути всім слугою і тоді б не 

було кесарів, а був би един господь Іісус Христос, цар неба і землі. 

[41.] І хоча апостол і сказав, що власть од бога, то се не значить, щоб 
кожний, хто власть отут має, був од бога. 

Уряд і порядок і правленіє повинні бути – так бог постановив, але 

урядники і правителі повинні підлегать закону святому і сонмищу, і буть всім 

слугами. 
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Оттого уряднику і правителю не достоїть робить те, що він здумав, а те, 
що постановлено: і уряднику, і правителю не достоїть величаться та помпою 

очі одводити, а достоїть йому жити просто і працювати для общества, і 

пам’ятовати, що власть його од бога, а він сам – грішний чоловік та ще й 

сам[ий] послідн[ій], бо усім слуга. 
[42.] А сему ще гірша неправда бутсім установлено од бога, щоб одні 

пан[у]вали, а другі були в неволі, одні були багаті, а другі нищі, бо не було б 

сього, скоро б поприймали люди св. «Євангелія»: пани повинні свободить 

невольників і зробиться їм братами, а багаті повинні наділить нищих, і нищі 
стали б также заможні, як багаті; так було б, якби пановала любов християнська 

в серцях, бо хто кого любить, той х[о]че, щоб другому було также хороше, як 

йому. 
<…> 

[59.] А племено слов’янське – то найменш[ий] брат у сем’ї Яфетовій.  

[60.] Трапляється, що менший брат любить дужче отця, однак получає 

долю меншую проти старших, а потім збереже своє лише, а старші брати 
розтратять, тоді менші старших виручають. 

[61.] Плем’я слов’янське ще до віри святої не мало ні царей, ані панів, і 

усі біли рівні, і не мало воно ідолів, і кланялись одному богу вседержителю, ще 
його й не знаючи. 

[62.] Як просвітились старші брати: греки і романці, і німці, вибрав 

господь двох братів із вчених, Кирила і Мефодія, і духом св[ятим] покрив їх, і 

переложили вони на слов’янську мову св[яте] письмо і отправили св[яту] 
службу на тій мові, на котр[ій] усі говоримо, чого не було у німців і у 

романц[ів], бо у тих по-латинські служби отправлялись, так що романці мало, а 

німці совсі[м] не второпали, що їм читано було. 
[63.] І скоро приймали слов’яне христову віру, як ні один народ.  

[64.] Але було два лиха у слов’ян: одно – незгода, а друге те, що вони, як 

меньші брати, переймали од старших, того не бачучи, що у їх своє було лучче, 

ніж братівське. 
[65.] І поприйняли слов’яне од німців королей і князей і панство, бо преж 

королі у їх були вибрані і не чванились перед народом, а обходились с самим 

простим чоловік[ом] зарівно і самі землю пахали, а то вже у їх став і двор, і 
гвардія, і всяка помпа. 

[66.] І панів преж не було у слов’ян, а були старшини, хто старший 

літами, тих розуміли, того й слухають, а то вже стали пани, а у їх невольники.  

[67.] І покарав їх господь гірше, ніж другі племена, бо сам господь сказав: 
«Кому дано більше, з того іззищеться більш». 

І попадали слов’яне у неволю до чужих: чехи і полабці – до німців, серби 

і болгари – до турок, руси – до татар і до Литви. 

[68.] І, здавалось, згине племено слов’янське, бо ті, що жили колись по 
Лабі і по Помор’[ю] балтицькому, пропали так, що тепер сліду їх не зосталось.  

[69.] Але не до конця прогнівив господь на племе[но] слов’янське, бо він 

постановив так, щоб над їм збулось писаніє: «Камень его же не брегоше 
зиждущий то й бисть во главу угла». 
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[70.] По многих летах стало в Слов’янщині три неподлеглих царства: 
Польша, Литва і Московщина. 

[71.] Польша була в поляков і кричали поляки: «У нас буде рівність і 

свобода». Але поробили панство і одурів народ польськ[ий], і народ простий 

попав у неволю гіршу, як се було на світі, бо пан без жодного закону.  
[72.] Московщ[ина] була з москалей: там, на севері, буде велика Річ 

Посполита Новгорода і управлялась свободно, але также не без панства і 

пропала і запановав над Московщиною цар, а той цар, узяв верх, кланяючись і 
ноги цілуючи хану татарському бусурману і с бусурманами закріпив народ 

москалей. 

[73.] І одурів народ московський, і попав у ідолопоклонство, бо цар[я] 

свого назвав земним бог[ом] і усе, що цар робив, теє уважав за добре, так уж[е] 
цар Іван у Новгороді душив та топив по десятку тисяч народу за оди[н] день, а 

літописці, розказуючи теє, звали його христолюбивим. 

[74.] А в Литві були литв’яки, та ще була й Україна. 
[75 – 76.] І Україна, поєднавшись с Польшею як сестра з сестрою, як одно 

плем’я слов’[янське] також с другим люд[ом]слов’[янського] брат[ства]; вони 

не сотворили, ні царя, ні пана, а сотворили братство – козацтво, куди кожний 

пристав[ав], був би він пан чи невольник, аби христ[иянин]. Там усі були рівні і 
старшини вибирались і повинен був слугувати всім і за всіх працювати. І 

жодної помпи, ні титула не було між козаками. 

[78.] І постановило козацтво оборонять віру святую і визволяти ближн[іх] 

своїх із неволі. 
І так гетьман Свирговс[ький] ходив оборо[няти] Волошину і не взяв 

червінці, котрі йому давали, а взяв тільки кухву вина, що послали брати по-

братерськи. 
І так Сагайда[чний] ходив Кафу руйн[увати] і визволив із темниць тільки 

десять тисяч невольник[ів] з віри пропасниці. 

[79.] І багато лицарів теє робили, що не писано в книгах мира сього, 

записано на небі, бо за їх були молитви визволених.  
[80.] І день со дня більше росло і умножалось козачество, і незабаром 

були б усі на Вкраїні козак[ами], себто вільні і рівні, не мали над собою цар[я] і 

пана, тільки бога єдиного. 
[81.] І не хотіла Україна іти услід язиків, а держалась закону божого, і 

всякий чужестран[ець], заїхавши туда, дивувався, що ні в одній стороні на світі 

не було такого брат[ст]в[а], такої віри, нігде муж не любив так щиро своєї 

жони, а діти родителей. 
[82.] І коли пани та ієзуїти хотіли насильно повернуть Україну під свою 

власть, щоб україн[ці]-христия[ни] повірили, буцім і справді усе так і єсть, що 

папа сказав, тоді на Вкраїні з’явились братств[а] такі, як були у перш[их] 
християн, і пан записув[ався] у брат[ство], і мужик і називались братами. Таке 

братст[во] було і в Луцьку, і в Києві, і потім Львові [?]. 

<…> 
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[88.] Тоді Україна пристала до Московщини, як країна слов’янська до 
слов’янської, як един люд слов’я[нский] до друг[ого] слов’янського, так щоб 

жити укупі, зарівно, як колись буде віки між слов’янсь[кими] людьми.  

[89.] Але скор[о] побачил[а] Україн[а], що попалась в неволю, вона по 

своїй простоті ще не знала, що то єсть цар, а цар московський значе усерівно, 
що ідол і мучитель. 

[90.] І одбилась Укра[їна] од Москов[щини] і не знала бідна, куди їй 

схилить голову. 

[91.] Бо вона любила і Польщ[у], і Москов[щину], як братів своїх і не 
хотіла з ними розбрататься, хотіла вона, щоб всі три жили вкупі в союзі, теж 

щоб були три Річі Посполиті, а з всі[х] трьо[х] вкупі були б одною.  

[92.] Але сього не второпали ні ляхи, ні москалі. 
І бачать ляхи і москалі, що нічого не зроблять з Україною, і сказали між 

собою: не буде вона ні тобі, ні мені, роздерли її пополам, по ліву сторону 

Дніпра москал[еві], по праву – ляхові. 

[93.] І билась Україна літ пятдесят, а єсть се святішая і славнішая борба за 
свободу, яка коли-небудь була на світі, а розділ України єсть саме негодне діло, 

яке колись було на світі. 

<…> 
[97.] І так пропала Україна, але так здається. 

[98.] Вона не пропала, бо вона не знала ні царя, ні пана, а хоч був цар, 

єсть так чужи[й], і хоч були і єсть пани, так чужі, хоча ті пани і з укра[їнського] 

роду, однак не говорили по-українськи, суть виродки, а справж[ній] українець, 
не любить ні цар[я], ні пана і зна[є] одного бога. Так і перше було, так і тепер.  

[99.] І Слов’янщина хоч і терпіла і терп[ить] невол[ю] от царя і панства, 

однак і цар, і пани у них не слов[‘янські], а німецьк[і], або татарські, бо од 
чужих забігли, щоб розво[дити] панство, а правд[иві] слов’яни не жаліють ні 

царя, н[і] пана, приз[нають] одно[го] бога. 

Тим не пропали слов’яни, не пропала і Укра[їна]. 

[100.] Лежить у могилі Україна, та не мертва, бо уже прихо[дить] голос і 
пробудить. 

[101.] І перший раз вона пробуд[илась], і крикнула, і одізвався крик її в 

Польщі, і зібрались поляки на сейм 3 мая, і поста[новили], щоб усі в Речі 
Посполит[ій] були рівні і вільні і незале[жні] б ні [од] царя, ні пана, а знали б 

одн[ого] бога. 

[102.] Але сусіди не допустили до того Польшу і розірвали її, як Україну. 

[103.] Так її було і треба, бо раз за те, що вона зробила Україні, те їй 
зробилось, а друге за те, що ляхи не знали 84, що їм таку думку дала Україна, що 

в гробі лежала. 

[105.] А в друг[ий] раз вона прокинулась і крикнула, а одізва[лось] [в] 

глибин[і], в Петербурзі 14 дек[абря] 1825 года, і умислили сам[і] пан[и] 
одріктись свого панства і царя, і позн[ать] одн[ого] бог[а]. 

[106.] Але деспот не допустив до того свободно, їх пов’язали, одн[их] 

потягнули на шибеницю, других закатували в копальня[х], третіх замучил[и] в 
Сибір[у], а отдель[них] же заріз[али] черкеси. 
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Так і треба було, бо й ті не лучче знали, що думка принес[ена] до їх з 
України. 

[108.] І в трет[ій] раз во[на] скоро прокинеться і крикне на всю широку 

Слов’янщ[ину], і почують крик її. 

[109.] І встане Україна, і буде непідлеглою Річ[чю] Посполитою в союзі 
слов’янськім. 

І тоді звершиться та й писаніє: «Камень его же не брєго[ша] зиждущ[ії], то і 

бисть во главу угла». 
 

Із таємної інформації шефа жандармів графа О.Ф. Орлова  

про Кирило-мефодіївське товариство (1847 р.) 

 
Недавно виявлено, що молоді вчені люди в Києві, майже всі уроженці 

Малоросії, утворили Українсько-Слов’янське товариство св. Кирила і Мефодія. 

Засновниками товариства були: колезький секретар Гулак, ад’ютант 
Костомаров і кандидат Бєлозерський, але з ними зближалася й інша молодь, яка 

здебільшого вчилася в університеті св. Володимира. 

Товариство ставило собі за мету приєднання до Росії іноземних 

слов’янських племен, а засобами до цього вважало піднесення слов’янських 
племен до поваги власної їх народності, усунення звичаїв із всього іноземного, 

знищення ворожнечі і встановлення згоди між ними, схиляння їх до сповідання 

однієї православної віри, відкриття училищ і видання книг для простого народу.  

У декого з учасників Українсько-Слов’янського товариства було 
знайдено не застосований, проте, до товариства: статут, за правилами якого в 

слов’янських племенах мало установитись народно-представницьке правління; 

рукопис найзлочиннішого змісту, який нібито витлумачував цей статут; інший 
рукопис, що називається «Закон божий» або «Подністранка», перероблена з 

Міцкевичевої «Пілігримки», в якому містилися революційні і комуністичні 

правила, а в кінці підбурливі відозви до слов’янських племен, та інші злочинні 

твори. 
Треба ще зазначити, що ідеї про відновлення в кожній країні народності, 

мови, власної літератури і об’єднання слов’янських племен в одно ціле, не 

належить тільки особам, причасним до згаданої справи, а становлять об’єкт 
міркувань багатьох учених, і тих, хто з них займається дослідженням взагалі 

про слов’ян, називають слов’янофілами. 

А в Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється на 

українофільство. Там молоді люди більше піклуються про відновлення мови, 
літератури і звичаїв Малоросії, мріючи навіть про повернення часів колишньої 

вольниці козацтва і гетьманщини. 

Причетні до справи про Українсько-Слов’янське товариство, як уроженці 
Малоросії, були, власне, українофілами. Всі вони у своїх листах, а художник 

Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров навіть у надрукованих ними 

творах, зображаючи неправильно справжнє становище України, яка ніби 

перебувала в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню 
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Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення; історію цього краю 
подавали мало не визначнішою за всі історії, наїзди гайдамаків описували як 

рицарства, наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що дух свободи 

не охолонув і досі таїться серед малоросіян. Вірші Шевченка на малоросійській 

мові, особливо рукописні: «Сон», «Послання до мертвих і живих», «Три душі» 
та інші, одні пасквільного і величезною мірою зухвалого, інші прямо 

підбурливого змісту, за височайшою затвердженою ухвалою з справи про 

Українсько-Слов’янське товариство, винуваті засуджені до суворого покарання; 

крім того визначено: 
1. Надруковані твори: Шевченка «Кобзар» 1840 року; Куліша «Повість 

про український народ», 1846 р., «Україна» 1843 і «Михайло Чернишенко» 

1843 року; Костомарова, під псевдонімом Ярема Галка – «Українські балади», 
1839 і «Вітка» 1840 року заборонити і вилучити з продажу.  

2. Генерал-ад’ютантам Бібікову і Кокошкіну повідомити, щоб вони 

стежили у ввірених їм губерніях, чи не лишилися в продажу вірші Шевченка, 

рукопис «Закон Божий» та інші підбурливі твори; також чи не існують думки 
про колишню вольницю, гетьманщину і про уявні права на відокремлення; 

щоб звертали увагу на тих, які переважно займаються малоросійськими 

древностями, історією і літературою, і намагалися б припинити в цій галузі 
наук всяке зловживання, але дуже непомітно і обережно, без відкритих 

переслідувань і по можливості не роздратовуючи уроженцев Малоросії. 

3. Міністру народної освіти, який уже вжив заходів до спрямування 

праць вчених до міркувань про народність, мову і літературу власне – 
російських, оголосити ще позитивний височайший наказ, щоб наставники і 

письменники діяли в дусі і в інтересах нашого уряду <…> 

 
Із обвинувального вироку у справі Т.Г. Шевченка (1847 р.) 

 

а) Із обвинувачувального акта: 

Шевченко, замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до 
осіб августійшої фамілії, які удостоїли викупити його з кріпосництва, писав 

вірші малоросійською мовою, найобурливішого змісту. В них він то зображав 

плач про уявне поневолення і лихо України, то оспівував славу гетьманського 
правління і колишньої вольниці козацтва, то з неймовірною зухвалістю зводив 

наклепи і виливав жовч на осіб імператорського дому, забуваючи в них 

особистих своїх благодійників. Крім того, що все заборонене захоплює людей з 

слабим характером, Шевченко набув між друзями своїми славу знаменитого 
малоросійського письменника, а тому вірші його ще більш шкідливі і 

небезпечні. З улюбленими віршами в Малоросії могли виникати і згодом 

укорінятися думки про уявне раювання часів гетьманщини, про щастя 

повернути ці часи і про можливість існування України, як окремої держави. 
Судячи з тієї виняткової поваги, яку почували і особисто до Шевченка, і до 

його віршів всі україно-слов’яністи, спочатку здавалося, що він міг бути якщо 

не діючою особою між ними, то знаряддям, яким вони хотіли скористуватися в 
своїх задумах; але, з одного боку, ці задуми були не такі вже важливі, як 



  

154 

уявлялося на перший погляд, а з другого, і Шевченко почав писати свої 
підбурливі твори ще з 1837 р., коли слов’янські ідеї не захоплювали київських 

учених, як і вся справа доводить, що Шевченко не належав до Україно-

слов’янського товариства, а діяв окремо, захоплюючись власною зіпсованістю. 

Проте, за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його 
потрібно було визнати одним з найважливіших злочинців... 

б) З вироку суду: 

Художника Шевченка, за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих 
віршів, як наділеного міцною будовою тіла, призначити рядовим в 

Оренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши начальству 

найсуворіше наглядати, щоб від нього, ні в якому разі, не могло вийти 

підбурливих і пасквільних творів. 
Власноручна приписка Миколи до вироку: «Під найсуворіший нагляд, 

заборонивши писати і малювати». 

 
 

 

ВІДЕОЗАВДАННЯ 2 

 

Подивіться фільм з циклу «Невідома Україна»: «Світанок 

Відродження над Карпатами» (фільм 64). В яких політичних та 

економічних умовах знаходилися українці в першій половині ХІХ століття в 

межах Австро-Угорської імперії? Який вклад зробили учасники «Руської 

трійці» в розвиток культури та мовознавства України? 

Яке значення мало видання збірки «Русалка Дністровая»?Що ви 

знаєте про сучасний музей «Русалка Дністрова» у м. Львові? 
 

Світанок відродження над Карпатами. Фільм 64. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=BirV7JRHmwY 
 

Прочитайте вірш Маркіяна Шашкевича «Побратимові». Який 

настрій цього вірша? Чому для поета є важливою героїка предків? Яку роль 

в збереженні історичної пам’яті має народна творчість, зокрема українські 

пісні? 
М. Шашкевич. Побратимові, 

посилаючи єму пісні українські 

 

Отак, Николаю73, вкраїнські вірлята74 
І веселять душу й серце загрівають; 

Отак, Николаю, руські соколята 

То вголос, то стиха матері співають. 
Аж мило згадати, як то серце б’ється, 

                                                           
73Поету  Миколі Устияновичу 
74 Письменники з Наддніпрянщини 

https://www.youtube.com/watch?v=BirV7JRHmwY
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Коли з України руськая пісенька 
Так мило-солодко вколо серця в’ється, 

Як коло милого дівка русявенька. 

Так го обнімає, так до себе тисне, 

Пригортає, і любує, 
І голубить, і цілує, 

І плеще, і тішить, 

І медочком дишеть, 

Що трохи не скажеш: пусти мене, пісне! 
Аж тут і небавком буйний вітер повине, 

Гостинець вже інший, от вже думку несе. 

Несе й каже: «Сю ніч степами гуляв я, 
Нагулявшись доволі, по могилах лягав я, 

Буцімто спочити, а то підслухати, 

Як то стара бувальщина буде розмовляти, 

Про давні літа, 
Про давні часи, 

Як слава гула 

Світом вокруги 
Про руських батьків, 

Боярів, князів, 

Про гетьманів, козаків.  

І стане повідати зразу так мило, 
Стихаї і величаво, мов над морем цвіла 

Цвіт-доля любенько; потім голоснійше 

Застогне, заплаче, щораз то сумнійше, 
Сумнійше, страшнійше гукне, засковиче, 

З-під могил, казав би-сь, старих людей кличе, 

Щоби поспитати 

Про спис, про шаблюку, 
Щоби розвідати 

Про орду-канюку: 

Як руським тілом згодувалася, 
Як руськов крівлев напувалася, 

Як руська шаблюка все її вітала, 

Як кривим зубом серце добувала, 

В пущі вигідненько на нічліг стелила, 
В воду під могилу спати кладовила». 

І знов згомонить ти нишком, мило-немно, 

Як в сумерк вечерній, півсонно, півтемно, 

І луну розпустить ген-ген долинами, 
І гомоном шибне ген-ген дубровами, 

Ні то комусь-то десь там повідає, 

Як-то колись-то красою засяє, 
Як при Чорнім морі 
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Себе заквітчає, 
В степах на просторі 

Весело заграє, 

Як в водах-Дніпрі 

Змиєсь, прибереся, 
Легеньким крильцем 

На Дністр занесеся, 

В тихенькім Дністрі 
Собі прилягнеся, 

Крилоньками сплесне, 

Стрясе, злопотить, 

Під небо, до сонця 
Ген-ген полетить, 

Під небом, край сонця 

Сонічком повисне: 
І буде літати, 

І буде співати, 

І о руській славі 

Скрізь світу казати! 
 

ЗАВДАННЯ 3 

 

Міхновський М. Самостійна Україна 

 

Кінець ХІХ та початок ХХ сторіччя ознаменувалися виходом 

боротьби за українську культуру та українське майбутнє з культурницької 

сфери – в сферу політичну. До цієї боротьби долучається Микола 

Міхновський з його «Самостійною Україною», в якій він оформлює думки 

щодо політичної незалежності України.  

Прочитайте текст. Що спонукало Міхновського до його написання? 

Якою є його думка про Переяславську угоду 1654 року? Що він розуміє під 

«спілкою держав»? 

Що таке «культурність нації» за Міхновським? 

Якими є роздуми Міхновського про інтелігенцію? Як ви розумієте 

вислів Міхновського «інтелігенція є саме суспільство в мініатюрі»? Чи є 

актуальним цей вислів для сучасної України? 

В чому міститься філософія національної ідеї Міхновського? Як ви 

зрозуміли його вислів «Україна для українців»? 

Кінець XIX віку визначився з’явищами, що характеризують новий зворот 

в історії людськости. Ці з’явища свідчать за те, що п’ятий акт великої 
історичної трагедії, званої «боротьбою націй», вже начався і закінчення 

наближається. Ті з’явища – це уоружені повстання зневолених націй проти 

націй гнобителів. На наших очах відбулися криваві повстання Вірмен, Кретян-
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Греків, Кубанців і нарешті Боерів75. Коли ще поглянути на ту більше чи менше 
гостру боротьбу в її перших фазах, яку провадять зрабовані народи Австрії, 

Росії та Туреччини проти націй-панів, на той смертельний антагонізм, який 

існує поміж німцями і французами, англічанами і росіянами, коли зважити, яку 

страшну масу регулярного війська утримують ворожі поміж собою нації, то 
стане зовсім очевидним, що все світове національне питання вже зовсім 

достигло хоч і далеко стоїть до необхідного, дійсного та справедливого 

розв’язання. Проте, шлях до розв’язання єдино можливий, певний і хосенний76 

показали нації, що вже повстали проти чужого панування, в якій би формі 
політичного верховенства воно не виявлялося, і цей шлях є противний 

Гааґській конференції.  

Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі зрабованої нації.  
Отже, коли справедливо, що кожна нація з огляду на міжнародні 

відносини хоче виливатись у форму незалежної, самостійної держави; коли 

справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може 

дати своїм членам нічим не обмежовану змогу всестороннього розвитку 
духового і осягнення найліпшого матеріяльного гаразду; коли справедливо, що 

пишний розцвіт індивідуальности можливий тільки в державі, для якої 

плекання індивідуальности є метою, – тоді стане зовсім зрозумілим, що 
державна самостійність є головна умова існування нації, а державна 

незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин.  

Отаке виникає питання: чи визволення національне можливе для нас?  

П’ятий акт драми ще не наступив для нашої нації. Вона переживає ще й 
досі довгий і важкий антракт у своїй історії: за коном щось діється, йде якась 

пильна праця, від часу до часу грюкотить грім, але завіса ще не піднялася. 

Антракт власне починається з 1654 року, коли Українська Республіка злучилася 
з московською монархією політичною унією. З того часу українська нація 

політичне і культурно помалу завмирає, старі форми життя зникають, 

республіканська свобода нівечиться, надія знесилюється, гине, але потім знов 

відроджується, з-під попелу старовини виникає ідея нової України, ідея, що має 
перетворитись у плоть і кров, прибрати конкретні форми.  

З часу Переяславської конституції минуло сьогодні 247 років, незабаром 

Росія справлятиме 250-літній ювілей цієї події.  
Коли доводиться нам іти на свої збори під допитливими поглядами цілої 

фалянґи правительственних шпіонів, коли українцеві не вільно признаватись до 

своєї національности, і коли любити вітчизну рівнозначно, що бути державним 

зрадником, тоді зовсім до речі виникає повне обурення питання, яким правом 
російське царське правительство поводиться з нами на нашій власній території, 

наче з своїми рабами? Яким правом відносно нас, тубільців своєї країни, видано 

закон з 17 травня 1876 року, що засуджує нашу національність на смерть? На 

підставі якого права на всіх урядах нашої країни урядовцями призначено 
виключно росіян (москалів) або змоскалізуваних ренеґатів? На ґрунті якого 

права з наших дітей готують по школах заклятих ворогів і ненависників 

                                                           
75 Боери (бури) – нащадки голландських колоністів, що з 18 ст. оселялися в Південній Африці.  
76 корисний 
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нашому народові? Через що навіть у церкві панує мова наших гнобителів? 
Яким правом правительство російське здерті з нас гроші витрачає на користь 

російської нації, плекаючи і підтримуючи її науку, літературу, промисловість і 

так далі? І нарешті найголовніше, чи має право царське правительство взагалі 

видавати для нас закони, універсали та адміністраційні засади?  
<…> 

Сучасна наука міжнаціонального права вчить, що держава може бути як 

простою, так і складною. Вона каже, що дві або кілька держав можуть стати 
між собою до злуки і сформувати «спілку держав» («Staatenbund»). Спілка 

держав – це така форма злучення, при якій шановання і підлягання спільним 

інституціям не тільки не виключає внутрішньої і надвірної самостійности 

злучених держав, але навпаки, оберігання тієї самостійности стає метою 
злучених держав. Держави – члени спілки зберігають право міжнародних 

зносин поруч із Заступництвом цілої спілки. Усі вони мають право поокремо 

зав’язувати конвенції та посилати послів, аби тільки їх міжнародні зносини не 
мали на меті шкодити інтересам цілої спілки або окремих членів. Така спілка 

цілком можлива не тільки поміж державами, що мають однаковий політичний 

устрій, але й з різними формами державного устрою, і не перестає існувати 

навіть тоді, коли в одній з держав зміняється форма правління, або вимирає 
пануюча династія.  

<…> 

Аналізуючи ці постанови Переяславської конституції, приходимо до 

висновку, що в ній є всі ті прикмети, які характеризують «спілку держав». 
Таким чином, головніший закид, який роблять нам наші суперники, пильнуючи 

довести нам безвиглядність наших стремлінь, закид, ніби ми ніколи не складали 

держави і через те не маємо під собою історичної підстави, – є тільки випливом 
неуцтва й незнання ані історії, ані права. Через увесь час свого історичного 

існування нація наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитися у форму 

держави самостійної і незалежної. Коли навіть поминути удільні часи, де 

окремі галузі нашої нації складали окремі держави, то перед нами виникає і 
литовсько-руське князівство, де геній нашого народу був культурним 

фактором, і найголовніше – галицько-руське королівство – спробунок злучити 

докупи усі галузі, усі гілки нашого народу в одній суцільній державі, 
спробунок, повторений далеко пізніше Богданом Хмельницьким і ще раз – 

Іваном Мазепою.  

Таким чином українська держава в тій формі, у якій вона зформована й 

уконституйована Хмельницьким, є справді державою з погляду 
міжнаціонального права.  

<…> 

… Українська держава не була завойована московською монархією, або 
придбана дипломатичним шляхом, як Польща, а злучаючись з московською 

монархією, не поступилася ані одним із своїх державних або республіканських 

прав, і устрій московської монархи для української держави був зовсім 



159 

байдужний. Переяславська конституція була стверджена обома контрагентами: 
народом українським і царем московським на вічні часи.  

Московські царі чи імператори не виповнювали своїх обов’язків по 

конституції 1654 року і поводяться нині з нами так, наче Переяславська 

конституція ніколи й не існувала. Вони чинять з нами так, наче наша нація 
зреклася своїх державних прав, віддалася на ласку російським імператорам і 

згодилася поділити однакову долю з росіянами, що самі обрали собі царів. Але 

наш нарід ні сам, ні через своє правительство ніколи не давав такої згоди і 

ніколи не зрікався прав, що належаться йому по Переяславській конституції. 
Через те Переяславська умова є обов’язкова для обох контрагентів: монархії 

московської і республіки української на підставі засади, що ніяка умова не 

може бути знищена або змінена однобічною волею одного контрагента без 
виразно висловленої згоди другого. Через те «Єдиная неділимая Россія» для нас 

не існує. Для нас обов’язкова тільки держава московська, і всеросійський 

імператор має для нас менш ваги ніж московський цар. Так каже право.  

Та в дійсності ніякої ваги не має Переяславська конституція, всеросійські 
імператори є наші необмежені пани, а Переяславська конституція є тільки 

«історичним актом» та й годі.  

Якже з погляду права відноситись до такого знущання над правом? 
Коли один із контрагентів, каже право, переступив контракт, то другому 

контрагентові лишається на вибір: або вимагати від свого контрагента 

виконання контракту в тому розмірі й напрямку, в якому він був принятий 

обома ними, або узнавши контракт зломаним у всіх його частинах, зірвати усякі 
зносини з контрагентом...  

<...> 

Наші суперечники кажуть, що логіка подій, напрям і течія життя з 
непереможною силою пруть до повного вимирання, до повного винародовлення 

нашої нації.  

Над нами висить чорний стяг, а на йому написано: «Смерть політична, 

смерть національна, смерть культурна для української нації?»  
Це не є самі слова: зміст їм відповідає. Коли в української держави 

відібрано право бути державою, то поодинокі члени колишньої республіки 

позбулися усіх елементарних політичних прав людини. Колишній український 
республіканець має менше прав ніж нинішній найостатніший московський 

наймит. Правительство чужинців розпоряджається на території колишньої 

української республіки наче в завойованій свіжо країні, висмоктує останні сили, 

висмикує ліпших борців, здирає останній гріш з бідного народу. Урядовці з 
чужинців обсіли Україну і зневажають той люд, на кошт якого годуються. 

Непокірливі тубольці погорджуються невимовне, а небезпечні з них 

засилаються на Сибір. Законами російської імперії зневажається право совісти, 

погорджуеться право свободи особистої, гнобиться навіть недоторканість тіла. 
Колишній протектор української республіки перемінився нині на правного 

тирана, якому належиться необмежене право над життям і смертю кожного з 

українців. Царський закон з 17 травня 1876 року наложив заборону на саму 
мову спадкоємців Переяславської конституції і вона вигнана зі школи й суду, 
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церкви й адміністрації. Потомство Павлюка, Косинського, Хмельницького й 
Мазепи вже збавлене права мати свою літературу, свою пресу: йому загадано 

навіть у сфері духовій працювати на свого пана. Таким чином українська нація 

платить «данину» не тільки матеріяльними добрами, але навіть психіку та 

інтелект її експлуатують на користь чужинців. І не тільки панує над Україною 
цар-чужинець, але й сам Бог зробився чужинцем і не вміє української мови. 

Просвіта занедбана, культура знівечена і темрява панує скрізь по Україні, і 

через 247 років по Переяславській конституції «вільний і рівний» українець 
відіграє ще гіршу ролю ніж колишній ілот77, бо в ілота не вимагали принаймні 

інтелектуальної «данини», бо від ілота не вимагали любови й прихильности до 

своїх гнобителів, бо ілот розумів свій гніт, українець же тільки відчуває його. 

Така то є логіка подій і такі її наслідки. І от посеред таких лихих обставин ми 
зійшлися докупи, ми згромадилися в одну сім’ю перейняті великим болем та 

жалем до тих страждань, що вщерть наповнили народню душу, і хай навпаки 

логіці подій ми виписали на свому прапорі: «Одна, єдина, неподільна, вільна, 
самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі». Чи не захоплюємось 

ми?  

Чи не є цей ідеал наш однією з тих пишних, святих ілюзій, якими живе 

людськість, на які сподівається та які розпливаються зараз, скоро схочеш їх 
здійснити?  

Може наша пристрасна любов до України підказала нам думку безглузду, 

безпідставну?  

І чи можемо ми надіятися на симпатії широкого суспільства 
українського?  

І, головне, чи здійснення цього бажання буде хосенне для нашої нації? 

Здебільшого, як головний арґумент проти нашого права на національне 
існування, проти нашого права на самостійність державну, виставляють те, що 

ми не маємо історичної традиції, не маємо минулого. На цьому аргументі не 

спиняємось через те, що помилковість його вже доведена нами попереду, теж і 

через те, що відсутність державно-історичної минувшини не може мати ніякого 
значення для другої, бадьорої нації, що відчула свою силу і хоче 

скористуватись своїм «правом сильного».  

Для нас далеко важніший другий арґумент – це закид, що нація наша 
безсильна, некультурна й інертна. Хіба може, кажуть нам, темна, 

незорганізована, розбита маса, неодушевлена ніякою ідеєю творить історію при 

сучасних обставинах життя? Хіба та маса відчуває національний або 

політичний гніт? Горстка божевільних може тільки смішити, але не викликати 
симпатій навіть поміж інтелігенцією, бо ціла українська інтеліґенція охоче, без 

протесту йде шляхом винародовлення, а за нею й культурніші одиниці з 

народу. Та й врешті, хіба українська національність не є тільки різноманітністю 
російської?  

Коли б навіть було доведено, що ми тільки різноманітність російської 

нації, то й тоді нелюдські відносини росіян до нас освячують нашу до їх 
                                                           
77 У стародавній Спарті — хлібороб, що перебував на становищі раба; безправна людина 
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ненависть і наше моральне право убити насильника, обороняючись від насилля. 
Кров, коли вона пролита братньою рукою, ще дужче благає о помсту, бо то 

брата кров! Нехай вчені розшукають, хто був кому родичем, – ображене чуття 

нації і кривда цілого народу гидують визнати моральні зв’язки з російською 

нацією! Через те ми можемо обсуджувати тільки засоби і способи боротьби!  
І так ми некультурні. Це безперечно правда: наша нація некультурна. 

Власне, культурність її історична, бо вона замерла на тім ступіню, на якім вона 

була ще в XVII ст. Це правда, що нація наша в загальній культурності з часу 

конституції з 1654 року поступила дуже мало наперед, а з багатьох поглядів 
вона мусіла вернутись до нижчих форм життя, як політичного, так і 

соціяльного. Усі ті релігійно-культурні рухи, що були наслідком високої 

освічености й хвилювали наше суспільство у XVIІ віці, обіцяли статись 
джерелом не тільки свободи совісти, але й свободи політичної. Усі ці рухи були 

задавлені силоміць, були знівечені навіть елементарні політичні права, як право 

особистої свободи (панщина), і нація кинена в безодню темряви. Тоді була 

вбита стародавна культурність української нації, культурність так інтенсивна, 
що кількома своїми проміннями вона змогла покликати до життя й могутности 

націю нинішніх наших господарів.  

Еге! Нині наші маси некультурні, але в самім факті нашої некультурности 
знаходимо ми найліпший, наймогутніший, найінтенсивніший арґумент і 

підставу до того, щоб політичне визволення нашої нації поставити своїм 

ідеалом! Бо хіба можливий для нашої нації поступ і освіта доти, доки нація не 

матиме права розпоряджатись собою і доки темрява є спосіб держати нашу 
націю в неволі!? Доки ми не здобудемо собі політичних й державних прав, доти 

ми не матимемо змоги уладнати стан речей у себе дома до нашої вподоби, бо 

інтерес наших господарів є цілком супротилежний нашим інтересам, бо 
розплющення очей у рабів є небезпечне для панів. Цю останню задачу мусить 

узяти на себе національна інтелігенція. Це її право і її обов’язок.  

А в історії української нації інтелігенція її раз-у-раз грала ганебну й 

сороміцьку ролю. Зраджувала, ворохобила, інтригувала, але ніколи не служила 
свому народові, ніколи не уважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи 

не хотіла добачати спільности тих інтересів. На очах історії сильна, освічена і 

культурна інтелігенція України приняла в XVI і XVII віках польську 
національність, і усі оті Четвертинські, Чорторийські, Вишневецькі та 

Тимкевичі – плоть від плоті нашої і кість від костей наших! Тоді сильним і 

могутнім замахом український народ породив нову інтелігенцію. Ця друга 

прийняла російську національність протягом XVIII і XIX в. І всі оті 
Безбородьки, Прокоповичі, Яворські, Прощинські, і всі от, Гоголі, Гнідичі, 

Потапенки, Короленки і «їм же ність числа» – усі вони наша кров. Народ знову 

лишиться без інтелігенції, інтелігенція покинула його в найгірші, найтяжчі часи 

його існування. Чи можемо зрівняти війну, пошесть навіть із оцим масовим 
відступництвом інтелігенції? І війна, і пошесті – вони косять без розбору і 

вчених, і темних, бідних і багатих, відступництво забрало цвіти нації – 

найкультурнішу її верству.  
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Це були такі дві страти, що годі знайти їм рівні в історії якої небуть нації. 
Але український народ здобув у собі досить сили, здобув навіть посеред 

найгірших обставин політичних, економічних та національних витворити собі 

нову третю інтелігенцію. Еволюція українського інтелігента третьої формації 

ще не починалася, але характеристична його прикмета служення свому 
власному народові відбилася в ньому з повною силою. Отже коли третя 

інтелігенція має органічні зв’язки з українською нацією, коли вона є 

заступником українського народу, єдино свідомою частиною української нації, 
то стерно національного корабля належить їй. Годі через те казати, ніби маса 

українського суспільства не має нічого спільного з останньою формацією своєї 

інтеліґенції – українська інтеліґенція є само суспільство в мініятурі, стремління 

суспільства – це стремління інтелігенції, пориви інтелігенції – це пориви й 
симпатії цілого суспільства.  

<…> 

…Третя українська інтеліґенція стає до боротьби за свій народ, до 
боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили свої і національні, і вона 

виповнить свій обов’язок. Вона виписує на свому прапорі ці слова: «Одна, 

єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». 

Вона віддає себе на служення цьому великому ідеалові і доки хоч на однім 
клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтеліґенція 

не покладе оружжя, доти всі покоління українців йтимуть на війну. Війна 

провадитиметься усіма засобами, і боротьба культурна вважається також 

відповідною, як і боротьба фізичною силою.  
Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування.  

Нехай наша історія сумна й невідрадна, нехай ми некультурні, нехай наші 

маси темні, подурені, ми все ж існуємо і хочемо далі існувати. І не тільки 
існувати як живі істоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни, як члени 

вільної нації. Нас багато – цілих ЗО мільйонів. Нам належиться будуччина, бо 

зовсім неможливо, щоб 1/30 частина усієї людности, ціла велика нація могла 

зникнути, могла бути задушеною, коли вона спроможна воювати з цілим 
світом!  

Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне 

національне «Я». Наша нація у своєму історичному процесі часто була не 
солідарною поміж окремими своїми частинами, але нині увесь цвіт української 

нації по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією, однією 

нацією: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж 

по Кавказ». Нині ми всі солідарні, бо зрозуміли через що були в нас Берестечки 
і Полтава. Ми відродилися з грунту наскрізь напоєного кров’ю наших предків, 

що лягли в боротьбі за волю України, ми виссали з молоком наших матерей 

стародавню любов нашої нації до вітчизни і її свободи і ненависть до насилля 
над нами. Як не можна спинити річку, що зламавши кригу на весні бурхливо 

несеться до моря, так не можна спинити нації, що прокинувшись до життя 

ламає свої кайдани.  
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Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, 
щоб вести до здійснення великого ідеалу. Але ми мусимо пам’ятати, що ми 

тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його післанці. Цей великий – увесь 

народ український.  

Але як партія бойова, партія, що виросла на ґрунті історії і є партією 
практичної діяльности, ми зобов’язані вказати ту найближчу мету, яку ми 

маємо на оці. Ця мета – повернення нам прав, визначених Переяславською 

конституцією 1654 року з розширенням її впливу на цілу територію 

українського народу в Росії.  
Ми виголошуємо, що ми візьмемо силою те, що нам належиться по праву, 

але віднято в нас теж силою. Наша надія довго нездужала, але нині вже стає до 

боротьби. Вона добуде собі повну свободу і перший ступінь до неї: 
Переяславська конституція.  

Ми розуміємо, що боротьба буде люта й довга, що ворог безпощадний і 

дужий. Але ми розуміємо й те, що це вже остання боротьба, що потім уже 

ніколи не настане слушний час до нової боротьби.  
Ніч була довга, але ранок наблизився і ми не допустимо, щоб проміння 

свободи усіх націй заблищало на наших рабських кайданах: ми розіб’ємо їх до 

схід сонця свободи. Ми востаннє виходимо на історичну арену, і або поборемо, 
або вмремо...  

Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо більше 

зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми сильні нашою любов’ю до України!  

Сини України! Ми, як той Антей, доторкаючись до землі, наберемось усе 
більшої сили й завзяття. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Україні, і 

кожний, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас, а в кого спідлене, до того 

ми самі озвемось!  
Нехай страхополохи та відступники йдуть, як і йшли, до табору наших 

ворогів, їм не місце поміж нами і ми проголошуємо їх ворогами вітчизни.  

Усіх, хто на цілій Україні не за нас, той проти нас. Україна для українців, 

і доки хоч один ворог чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо 
права покласти оружжя. І пам’ятаймо, що слава і побіда – це доля борців за 

народню справу. Вперед, і нехай кожний із нас пам’ятає, що коли він бореться 

за народ, то мусить дбати за ввесь народ, щоб цілий народ не згинув через його 
необачність.  

Bпеpед! Бo нaм нi нa кoгo нaдiятись i нiчoгo oзиpaтись нaзaд!  

 

ВІДЕОЗАВДАННЯ 4 

Подивіться фільм з циклу «Київська старовина. Світ мистецтва»: 

«Модель світу братів Тобілевичів». Що вам відомо про «Театр корифеїв» в 

Україні в ХІХ ст.? З якими іменами пов’язане становлення українського 

професійного театру? Чим він відрізнявся від народного (побутового), що 

йому передував?  

Модель світу братів Тобілевичів – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0ag-bfAbR0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0ag-bfAbR0
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ТЕМА 7. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 

 

ВІДЕОЗАВДАННЯ 1 

 

Розкажіть про трагедію «Розстріляного відродження» (або 

«Червоного ренесансу») в культурі України ХХ сторіччя. Які історичні 

передумови «відродження» 20-х рр.? Хто відноситься до цього покоління 

українських діячів культури?  

Подивіться фільм виробництва UA: ПРО ART «Лесь Курбас». Яким 

бачив Курбас українське мистецтво та театр? В чому була особливість 

його мистецького об’єднання «Березіль»? Чим характеризується 

харківський період творчості Леся Курбаса? 

Лесь Курбас. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeUzNw4trs4 
 

 

 

ЗАВДАННЯ 2 

 

Іван Багряний. Українська література й мистецтво під комуністичним 

московським терором 

 

Окресліть загальні умови існування української культури в 20-х – 90-х 

роках ХХ століття. Якими ідеями послуговувалася кремлівська культурна 

політика? Чому саме література та мистецтво підлягали жорсткому 

контролю влади? Як регулювався процес розвитку української культури? 

Що представляв собою метод «соцреалізму»? Пригадайте інші роботи 

Івана Багряного та основні віхи його біографії.  

І. 
Національна політика комуністичного Кремля в галузі літератури й 

мистецтва (як і взагалі в галузі національної культури) в союзних республіках, а 

особливо в Україні, була й є продиктована інтересами збереження цілості й 
величі т. зв. «єдиної держави», тобто СРСР, а фактично московської імперії в 

новій формі, червоній. Останнє, цебто збереження московської імперії, – це є 

справжня мета всієї радянської кремлівської політики в галузі культури. 

Формально, для улегшення досягнення згаданої мети, мала слугувати вся 
комуністична ідеологія. На це та ідеологія була увесь час від самих початків 

комуністичної диктатури в колишній Росії цілеспрямована. В інтересах 

збереження цілості Росії в формі СРСР ця комуністична ідеологія оперувала 
гаслами про:  

спільність інтересів усіх трудящих колишньої Росії царської; цими ж 

інтересами є – побудова комунізму й довершення світової революції 

https://www.youtube.com/watch?v=VeUzNw4trs4
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комуністичної як найголовнішої передумови побудови комунізму в усьому 
світі; 

для досягнення ж цього увесь пролетаріат колишньої російської імперії, 

без різниці національної приналежності, мусить мати єдину, могутню 

«пролетарську» державу як «форпост світової революції» й «арсенал світового 
комунізму»; 

тією єдиною державою пролетаріату, «вітчизною всього світового 

пролетаріату», форпостом світової революції й арсеналом світового комунізму 

має бути СРСР, з провідною ролею російського пролетаріату, що (за тезою 
Леніна) мав би виказувати збройну допомогу пролетаріатові всього світу в 

боротьбі проти капіталізму за комунізм; 

всі, хто проти розбудовування й збереження цілості «єдиної 
пролетарської держави – СРСР», є ворогами всього людства, а насамперед 

ворогами російського пролетаріату, що є авангардом пролетаріату світового; 

вони також є ворогами лютими власного національного пролетаріату 

(пролетаріату союзних республік), бо намаганням відірвати його від 
російського пролетаріату вони віддають його на зжертя «капіталістичним 

акулам». 

Ось така пропагандивна схема мотивацій Кремля про необхідність 
збереження єдиного великого СРСР, а фактично – єдиної і неподільної Росії 

(імперіальної). Ці всі гасла, як заповіді, вдовбуються усім в голови в СРСР. І це 

ж в абсолютній відповідності до них і до прикритої ними справжньої мети 

стоїть навіть Сталінове гасло, виголошене під час другої світової війни, про 
«великий» «російський народ», «найпередовіший і найкращий» з усіх народів 

СРСР (маємо на увазі знаменитий Станінів тост на честь російського народу). 

Цей тост, до речі, є зовсім малесенькою деталлю, але такою важливою, як і 
малесенький ключик, яким відмикаються дуже міцні й великі й хитромудро 

замасковані сейфи, щоб показати їхній зміст. Змістом радянського «сейфа» 

(внутрішньої політики), як виявилось, є російський фашизм, справжній і 

безспірний, а на самім дні того сейфа виявилось московсько-комуністична 
теорія геренфольку, висловлена самим Сталіним. Але це не було жодне 

відкриття й новина, це був тільки підсумок довголітньої ленінсько-сталінської 

національної практики по відношенню до національних республік в СРСР. Ідея 
російського геренфольку є рушійною пружиною кремлівської національної 

політики. 

Отже, наведена вище схема була й є відправними засадами кремлівської 

культурної політики в усіх національних республіках, а особливо в Україні. 
Підкреслення «особливо в Україні» робимо тому, Що їй приділяється 

найбільше уваги, бо вона – найбільша республіка в СРСР після РСФСР, і 

найбагатша з усіх, і на втриманні її в складі червоної комуністичної імперії 

Кремлеві найбільше залежить. Без України СРСР як «форпост світової 
революції й світового комунізму» мусить розпастися, неминуче. 

Цими засадами була продиктована й політика Кремля в галузі 

національної літератури й мистецтва підвладної Кремлеві України. Причому 
треба мати на увазі, що цій галузі, а саме ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВУ, 
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більшовики приділяли виключну увагу, бо, за комуністичними 
настановленнями, література й мистецтво є виключно важливими факторами, 

засобами організаційної психології мас та формування їхнього світогляду для 

боротьби за вище згадані кремлівські цілі. 

Для єдиної радянської держави потрібен «єдиний радянський народ». 
Творити його, формувати цей «єдиний радянський народ» – в цьому й є 

призначення (за більшовиками) літератури й мистецтва всіх національних 

республік, а письменники й мистці, найменовані в СРСР офіційно згори 
«ІНЖЕНЕРАМИ ЛЮДСЬКИХ ДУШ», мусили для цієї мети й тільки для неї 

працювати, зрікшись національних інтересів власного народу. 

II. 

З самого початку радянської окупації України буйний процес творення 
національної української літератури й мистецтва, що дістав великий розмах в 

національній революції, увійшов у конфлікт з радянською кремлівською 

політикою в Україні. Стремління до національної незалежності й окремішності 
державної було тією прикметою, що так чи так позначала всі українські 

літературно-мистецькі напрямки й течії.  

І вже з самого початку, прикриваючись гаслом Леніна про «права націй 

на самовизначення аж до відокремлення» і намагаючись підпорядкувати 
українську літературу й мистецтво комуністичній ідеології Кремля, більшовики 

застосували методу роз’єднання й розділювання, а одночасово з тим терор 

супроти вільного українського мистецького слова. Вже в перші роки радянської 

окупації України було розстріляно українського патріота Григорія ЧУПРИНКУ 
(28 серпня 1921 року), вбито композитора Миколу ЛЕОНТОВИЧА, маляра 

МУРАШКА, ЛОЗОВСЬКОГО, ЗАЛИВЧОГО, ПУГАЧА й багатьох інших. їх 

було знищено засобами славнозвісного ЧеКа, порядком боротьби проти 
української «контрреволюції» як активних ворогів московської комуністичної 

окупації і як кращих представників національно свідомої, творчої літературної 

й мистецької еліти. 

Поряд з терором Кремль застосував методу роз’єднування. 
Демонстративно проводилася політика підтримування й заохочення тих 

мистців і письменників, що ставали на комуністичну платформу, та 

утискувались й ставились великі труднощі тим діячам літератури і мистецтва та 
їхнім організаціям, що стояли на позиціях розбудови національної культури. 

Першим було надавай о всіляких привілеїв і попертя (тобто – сприяння), 

другим роблено неймовірні труднощі з кінечним наставленням їхньої 

цілковитої ліквідації. 
Офіційно, для улегшення поборювання розвитку національної української 

літератури й мистецтва, було проголошено гасло вільної боротьби двох культур 

в Україні – російської й української. Гасло це було проголошене з 
розпорядження кремлівського політбюро устами секретаря ЦК КП(б)У Лебідя 

(1922 р.) в надії, що в цій боротьбі, без сумніву, переможе російська культура, а 

значить, і література й мистецтво, бо вона сильніша незрівнянно й на її боці 
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стоїть інерція 300-літнього безперешкодного й тотального панування російської 
культури в підневільній Україні. 

Цей виклик представники української культури, літератури й мистецтва 

прийняли. І в цім нерівнім змаганні московська культура в Україні програла, 

незважаючи на всі заходи попертя російської культури з боку центральних 
властей з Москви. 

З самого початку радянської влади, щоб забезпечити перемогу офіційної 

комуністичної лінії в царині літератури й мистецтва, був застосований 

спеціальний режим, призначений регулювати процес розвитку української 
національної літератури й мистецтва. Той режим визначався наступним: 

а) В Україні було зліквідовано всі приватні видавництва й приватні 

книжкові крамниці. Навіть за НЕПу, при допущенні приватної ініціативи в 
галузях дрібної промисловості й торгівлі, в цій (видавничій і торговельно-

книжковій) галузі комуністична влада тримала за собою монополію. Існувало 

тільки пару видавництв кооперативних, але все одно підпорядкованих 

суворому державному (партійному) контролеві. Головно ж реалізація продукції 
письменників, тобто видання книг, і донесення її до мас народу була 

здійснювана через державні видавництва, очолювані перевіреними партійними 

діячами й контрольовані державою. Жодна книга, «ідеологічно не витримана», 
тобто з думками й настроями, не вигідними окупантові, не могла з’явитися на 

світ. 

б) Відчуваючи розвиток української літератури й мистецтва від 

загальносвітового процесу, від Європи насамперед, було живосилом 
впроваджено специфічно московський – комуністичний напрямок, т. зв. 

«соціалістичний реалізм» – іншими словами, напрямок, що дохідливими, 

реалістичними засобами мав утовкмачувати в голови всього населення на 
території СРСР комуністичну, московську ідеологію. Всі інші напрямки в 

літературі й мистецтві, крім цього «соцреалізму», були з різною інтенсивністю 

поборювані, здушувані як «дрібнобуржуазні», «ворожі пролетаріатові», як 

«навіяні гнилою Європою», від якої (Європи) Кремль все стремів Україну 
відірвати (не допускати до зближення), бо хотів її мати «вместе». 

в) Для нагляду за літературою й мистецтвом, за видаваною 

письменницькою продукцією була встановлена офіційна й занадто сувора 
цензура, очолена т. зв. Головлітом, без візи представників якого 

(республіканських, обласних чи районних) не могли з’явитися жодна книга, 

жоден журнал, жодна газета і навіть жодна стаття в газеті. Все, що мало 

друкуватися, проходило через цензуру ще до поступання в друкарню, а потім 
знову в першім пробнім відбитку. Без остаточної візи цензора не могло вийти зі 

стін друкарні ніщо, так само, як без візи цензора ніщо не могло бути до 

друкарні прийняте. За порушення цього редакторам та директорам друкарень 

загрожувала найтяжча кара – вони мали до діла з ГПУ-НКВД. 
г) Така сама цензура була заведена й для творів драматичних. А 

репертуар театрів добирався тільки за дозволом згори. Існував т. зв. 

«репертком» при Наркомосвіти (Міністерство освіти), без санкції цього 
«реперткому» (репертуарного комітету) жодна п’єса не могла бути поставлена. 
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А щоб цілком убезпечитись від проникнення на сцену речей, невигідних 
режимові, були заведені, як правило, т. зв. «громадські перегляди» 

приготованих для вистави п’єс. В практиці це означало таке: перша вистава 

приготованої п’єси давалася тільки перед представниками партійних 

організацій (Компартії), представниками ОГПУ-НКВД, урядових чинників, 
профспілок та військової верхівки, – а оскільки це в більшості був російський 

окупаційний елемент, то виходило, що перша вистава давалася перед 

окупантом. Після такого перегляду ці всі представники партії й уряду давали 
свою оцінку й рішення – пускати п’єсу для мас чи ні, дозволяти її чи зняти геть. 

д) Так само для керування іншими галузями мистецтва й нагляду за ними 

при Наркомосвіти був встановлений т. зв. «комітет в справах мистецтва». 

е) Існував інститут літературної та мистецької комуністичної критики, 
фактично урядової, підтримуваної й заохочуваної партією й урядом, 

утримуваної за кошти держави. Призначення цієї критики було «школити» 

діячів літератури й мистецтва, викривати ухили й небезпечні вільнодумства 
антикомуністичного та антирадянського спрямування, шельмувати їх і всіляко 

викорінювати, – словом, пильнувати кремлівської генеральної лінії в царині 

літератури й мистецтва. Цей інститут критики звався «марксівською 

критикою». Поза ним ніхто не мав вирішального слова в справах літератури й 
мистецтва. Ця критика мала величезну вагу й значення, вона виконувала ролю 

судії й жандарма. Кого така критика піддала негативній проробці на сторінках 

офіційної, урядової преси (а приватної такої преси не було й не могло бути), 

той уже переходив під опіку іншої спеціальної інституції – ВЧК-ОГПУ-НКВД, 
тепер МВД, і вже під тією опікою ходив аж до своєї ліквідації. 

 ж) Для нагляду за письменниками й мистцями існувало ГПУ-НКВД. Але 

ця інституція займалася також керівництвом літературно-мистецьким 
процесом. При ній існував спеціальний відділ для справ мистецтва й 

літератури, що на ряду з удержавленням видавництв, заведенням жорстокої 

офіційної критики, гострої цензури тощо був одним з найвпливовіших чинників 

регулювання літератури й мистецтва. І фактично цей відділ був 
найвирішальніший, бо він остаточно відав і долею мистецтва та літератури, й 

долею письменників та мистців, – таким чином, фактично керівництво 

літературним процесом здійснювала ця радянська кремлівська жандармерія з 
центром на Луб’янці в Москві. Кожен письменник і мистець з числа 

неблагонадійних ще задовго до свого арешту був опікуваний ГПУ-НКВД, що 

втручалося в його творчість, – письменника чи мистця викликали до 

спеціального відділу тієї інституції й там чемно «питали», що він робить і чому 
він так робить, а не так, хто його настроює проти радянської влади, хто його 

однодумці тощо, й чемно попереджували, що якщо він не перестане вести отаку 

й таку лінію, то «буде зле». 
з)  В останні часи (в тридцятих і сорокових роках) була заведена 

метода особливо підсолодженого «пряника» для слухняних і небунтівливих 

письменників і мистців – нагороджування орденами та сталінськими преміями 

(для прикриття ліквідації всіх інших). 
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і) І нарешті – в керуванні літературним і мистецьким процесом в Україні 
окупантом було заведене й широко практиковане та стимульоване наушництво, 

донощицтво, шпигунство серед літературно-мистецьких кіл. Причому головну 

роль донощицьку виконувала все та ж марксівська радянська офіційна критика, 

хоч вона не називала це донощицгвом, а навпаки, ділом честі й слави, та 
ставала в позу далекозорої й всевидящої прозорливиці, розвертаючи причини й 

наслідки на свій кшталт. Так один критик, марксівський офіційний (А. Клоччя), 

в 1930 році на зборах київського місцевкому письменників (місцевком – 

місцевий комітет загальної професійної письменницької та мистецької 
організації) гордо заявив на повен голос: «Бачите, яка наша критика прозорлива 

й непомильна, – всі, про кого ми написали, що вони вороги радянської влади й 

комунізму, справді такими виявились, БО ВСІХ ЇХ ГПУ ВИАРЕШТУВАЛО». 
Ось такі особливості режиму, в який було поставпено українську 

літературу й мистецтво в офіційно проголошеній секретарем ЦК КП(б)У 

«боротьбі двох культур» в Україні й підпертій гаслом т. зв. ленінської 

національної політики про права націй «аж до відокремлення від Росії». 
  

 

ЗАВДАННЯ 3 

 

З початком бойових дій на Донбасі в Україні з’явилася потреба в 

літературі, яка спроможна підібрати слова для розмови про війну, смерть, 

страждання і біль. В 2017 році вийшов роман Сергія Жадана «Інтернат» 

про долі людей на лінії фронту. 1. Прочитайте уривок з роману. Як 

змінюються буденні речі під час війни? На що головний герой болісно 

реагує? Які апокаліптичні знаки має текст? 2. Прочитайте вірші Сергія 

Жадана. Чому і кому вони присвячені? Якою є атмосфера поезій? 3.Кого ще 

з сучасних українських письменників та поетів, що у своїх творах 

торкаються теми війни, ви знаєте? Які фільми зняті про події на Донбасі? 

 

Сергій Жадан. Інтернат 

 

Де вона залишила свій одяг? Де її дім? Коли вона туди потрапить? 
Половина з них не має домів: розбрелися довколишніми містами, вибралися 

звідси безкінечними вагонами, розгубилися світом. Скільки часу тепер 

необхідно, аби вони повернулися? А коли повернуться – чи пізнають свої доми? 

Адже раніше все це мало зовсім інший вигляд. Нині тут важко щось упізнати: 
помешкання без голосів, вулиці без світла, площі без птахів. На пагорбах стоїть 

сіра важка будівля. Вікна забиті фанерою. На фанері якісь знаки й 

попередження – про те, що вже скоєно, і про те, що скоєно буде. І що буде всім, 

хто тут живе, за те, що сталося й станеться. І що буде тим, хто ніколи тут не 
був. Небо над будівлею низьке й туманне, здається, що туман витягується 

просто з вікон, здіймається вгору, закручується у вузли й петлі, тягнеться 

вітром на південь, до моря. Довкола будівлі стоять чорні яблуні, які давно вже 
не родять, але стоять де поставили. Жовта мокра трава, темна липка глина, 
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вогке повітря відгонить паленою гумою. З-поміж дерев до будівлі вибираються 
безпритульні пси, троє – худі й насторожені. З такими відчайдушними й 

безнадійними поглядами, ніби останні дні харчувалися трупами. І знають, що 

гірше вже бути не може, гірше вже не буде, і загалом – ніяк уже не буде. 

Лишилося ховатися в цій траві, грітися між камінням, у сподіванні на те, що все 
завершиться швидко й безболісно. Бредуть травою, вибрідають на ламаний 

асфальт перед будівлею, принюхуються до голосів усередині, принюхуються до 

запаху безпорадності. Підходять ще ближче, тицяють свої псячі писки в діри у 
фанері. Раптом зауважують усередині ще один запах, новий, незвичний. Запах 

чужого. Зауважують, що запах цей зовсім інакший, що в ньому, крім утоми та 

байдужості, проступає щось загрозливе, щось, що їх по-справжньому лякає. 

Можливо, запах сили. Можливо, запах любові. І від запаху цього їм що далі, то 
неспокійніше. Аж починають підвивати, тяжко втягують мокре повітря, 

видихають теплу пару зі своїх пащек. Не витримують, розвертаються, біжать 

назад – у траву, між каміння. 
Десь під ранок місто починає по-справжньому горіти [с. 125-126].  

<…> 

Цікаво, хто тут міг жити? Паша розглядається розбитим помешканням. У 

кухні над столом – календар за минулий рік, у великій кімнаті, де вони сидять і 
гріються, зі стін звисають вигорілі шпалери. Дерев’яна долівка, гнуте металеве 

ліжко в кутку. На ньому три жінки – темні, наче зимові дерева. Коло ліжка 

розірвані подушки, кілька штук, маленькі. Очевидно, на ліжку спали діти. 

Хтось заходить із вулиці, пробирається поближче до вогню. Хтось, зігрівшись і 
поївши зі своїх подорожніх торб та пакетів, вибирається під дощ. Не хотів би я, 

думає Паша, аби в нашому домі зібралась колись така тепла компанія. 

Розглядати чужий побут – як гортати чужі порножурнали: ніколи не знаєш, за 
що не варто хапатися. А тут ціле життя вивернуте, мов кишені. Справді, як в 

інтернаті: нічого не приховаєш, все назовні – і шпалери, і подушки. І сотні 

незнайомих проходять твоїм життям, не залишаючи в ньому жодного сліду. 

Палять чужі меблі, не знаючи, хто в цей час живе у їхніх власних домах, може, 
там теж хтось топить піч їхньою бібліотекою. Треба вибиратись, думає Паша, 

треба чимшвидше додому. Старий там, мабуть, здурів від страху. Та й малому 

краще всього цього не бачити. 
– Зігрівся? – питає Паша. 

– Нормально, – відповідає малий. 

– Пора, – говорить Паша, – майже перша. Не хочеться йти по темному. 

Малий підіймається, підкидає у вогонь фарбовану дошку. Полум’я 
відразу ж злизує стару потріскану фарбу. Жінки сидять, не відводять очей від 

вогню. І не говорять нічого, бояться сказати зайве. Та й не слухає їх ніхто: кому 

їхнє зайве потрібне [с. 265-266].  
<…> 

Військові на них уваги не звертають, говорять між собою, про щось один 

одного розпитують, щось пояснюють. Іноді згадують чиїсь позивні й відразу 

замовкають, мовби не хочуть далі про це говорити. Іноді сваряться, заводяться, 
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хрипко щось один одному доводять. Тоді хтось бере особливо заведеного за 
плечі, відтягує вбік, хапає за голову, дивиться в очі, говорить щось 

заспокійливе. І всі – ті, хто заспокоює, і ті, кого заспокоюють, – говорять 

голосно, кричать, ніби вони на стадіоні під час матчу. Чому вони кричать? – не 

розуміє Паша. Навіщо? Можливо, припускає, хочуть бути переконливішими, 
тому й перекрикують один одного. Діти так і роблять завжди, аби привернути 

до себе увагу, аби примусити слухати себе: починають кричати, забиваючи всіх 

власним голосом. Ось і вони – як діти, думає Паша, ковзаючи оком по сухих від 

холоду обличчях, по неголених скронях, по нечесаних чубах. І раптом зауважує 
засохлу смужку крові під вухом в одного з бійців – зовсім молодого, років 

вісімнадцяти, що тримає в руках залізну кружку із чимось гарячим і не так п’є, 

як просто гріє руки об розпечений метал. І теж кричить, кричить просто в 
кружку. У дітей кров вухами не йде, думає Паша й усе розуміє. Вони ж 

контужені. Вони ж тут усі оглухли. Ось і кричать тепер, наче діти, які слухають  

голосну музику в навушниках і не розуміють, що цієї музики, крім них, нікому 

не чутно. Так і є, контужені, вийшли з боїв, пробують зрозуміти, що сталось, 
що далі буде, пробують кудись додзвонитися. Точно, згадує Паша, тут зв’язок 

є, треба зателефонувати старому, сказати, де ми, заспокоїти. Він дістає телефон. 

Той повільно помирає, але ще світиться. З’являється одна рисочка, потому 
друга. Можна спробувати. Паша набирає старого. Довго чекає. Набирає ще раз. 

Малий стоїть, терпляче очікує, розуміє, кому саме намагається додзвонитись 

Паша. Несподівано старий відповідає. Його зовсім не чути, до того ж довкола 

Паші стоїть крик і ґвалт, і старий мав би напружитись, почувши в слухавці 
увесь цей гамір. Але тут зв’язок обривається. Паша ховає телефон і обережно, 

щоб не привертати уваги, прокладає собі шлях, просувається від групи до 

групи, ловить боковим зором окремі рухи та кольори. Земля на берцях, кров під 
нігтями, давно не праний камуфляж, перестуджені на вітрі голоси, щетина на 

обличчях: впадає в очі, що останні дні вони проводили під відкритим дощовим 

небом, і тепер теж не мають де сховатися від дощу, який знову обступає високе 

січневе небо. Хтось поправляє хмиз у багатті, високо здіймаються іскри, бійці 
пхають руки просто у вогонь, пахне димом і потом, ношеним одягом і солярою. 

Десь за містом, у темряві, починає ритмічно розриватися, бійці автоматично 

повертаються в той бік, напружено слухають, втім, швидко втрачають інтерес, 
повертаються до вогню, до свого крику. Хмари відносить убік, дощ вкотре за 

сьогодні вщухає, натомість над довгим рядом п’ятиповерхівок виокруглюється 

місяць, заливаючи золотом холодне залізо машин. Біля одного з під’їздів 

товчуться жіночки в пуховиках, принесли каструлі з чимось поживним, 
розливають тепле густе вариво в одноразові глибокі тарілки, роздають 

військовим, плачуть. Військові дещо недовірливо обступають їх, беруть до рук 

гарячий пластиковий посуд, не відчуваючи температури, вдячно щось 

відповідають жінкам, заспокоюють. Їдять швидко, наче бояться, що доведеться 
кидати все й знову кудись бігти, ковтають гарячий харч, не розжовуючи. В 

одному місці стоїть стара маршрутка, посічена кулями, з вибитими вікнами й 

виламаними дверима, поперек хідника, треба обходити, притискаючись до 
будинку. У проймі вибитих дверей сидить літній військовий, під ним на землі 
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розведений вогонь, так і гріється – на сходинках, не вилізаючи з маршрутки. 
Соває у вогонь важкі берці, помічає Пашу з малим. 

– Ей, – махає рукою, – підійди <…>. 

Військовий дістає щось важке, загорнуте в газету з рекламними 

оголошеннями, і Паша розуміє, що це може бути будь-що: можливо, шматок 
динаміту, можливо, відрізана ось цим ножем печінка ворога – будь-що. 

Військовий, не поспішаючи, розгортає пакунок, шар за шаром, ніби зриває 

бинти із засохлої рани, і дістає звідти шматок вугілля, обліплений вогким 
ґрунтом. 

– Знаєш, шо це? – кричить, соваючи шматок Паші під носа. 

– Вугілля? – недовірливо запитує Паша. 

– Вугілля! – заперечливо кричить йому військовий. – Дай сюда! 
Забирає в Паші ножа й починає зчищати з каменя налиплу землю. Потому 

простягає камінь Паші. 

– Бачиш? – питає. 
Паша приглядається в сутінках, поправляє окуляри. Камінь і камінь. 

– Не бачу, – зізнається. 

– Папороть, – кричить військовий. – Це папороть. 

Паша повертається до розбитого вікна і під густим жовтим світлом місяця 
помічає візерунки – ледь помітні, мовби прокреслені грифелем, витиснуті на 

твердій кам’яній поверхні. Торкається пальцями й відчуває ці холодні кам’яні 

рубці, відчуває тонкі западини й зрізи на поверхні каменя. Які дивні малюнки, 

думає, хто міг усе це накреслити? 
– Це папороть, – повторює металевоголовий. – Їй мільйон років. Ось тобі 

скільки років? – питає він Пашу. 

– Тридцять п’ять, – розгублено відповідає Паша. 
– А їй – мільйон, – нагадує військовий. 

– І шо? – не розуміє Паша. 

– І хоч би шо, – пояснює йому військовий, як маленькому. – Мільйон. Ми 

з тобою ще не народились, а їй уже був мільйон років. Ми з тобою здохнемо, а 
вона далі десь лежатиме собі. Історія, розумієш? Ось оце – історія. А ми з 

тобою – не історія: сьогодні ми є, завтра нас не буде. Це я в музеї взяв, – 

пояснює. 
– Для чого? – не розуміє Паша. 

– Для чого шо? – з притиском перепитує його військовий. 

– Для чого взяв? – пояснює Паша. – Хай би лежала в музеї. 

– Так немає музею, – терпляче кричить йому військовий. – Розбили його. 
Сміття одне залишилось. Та й те поплавилось. А ось папороть уціліла. Ти ж 

учитель, правда? – перепитує він, мовби забув. 

– Ну, – відповідає Паша роздратовано. 
– Візьми, – показує військовий на камінь. – У вас же там є якийсь музей. 

Чи кабінет географії. Хай там буде. Їй же мільйон років. Не гнити ж їй у землі. 

Ладно? 

– Ладно, – кричить Паша. 
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– Візьмеш? 
– Візьму [с. 296-305]. 

<…> 

– Послухай, Паш, у мене десь телефон є. Подзвони моїм. 

– Для чого? – не розуміє Паша. 
– Скажи, що в мене все нормально. 

– Так сам і скажи, – пропонує Паша. 

– Ти що, ідіот? – різко запитує його поранений і знову закашлюється. 

Кашляє хрипко й глибоко, мовби йому серце поперек горла стало. Паша 
притримує його за лікоть, чекає. Боєць віддихується, дивиться Паші просто в 

очі. 

– Ти ідіот? – повторює питання. – Як я таким голосом їм щось скажу? 
– Ну, просто скажи, шо ти в лікарні. 

– Ти що? – знову ображається поранений. – Вони навіть не знають, що я 

тут. У тебе родина є? – питає. 

– Є, – відповідає Паша. – Племінник є. 
– Угу, – каже на це поранений. – Давай, дзвони. 

Паша вагається, але поранений дивиться на нього твердо. І за руку тримає 

теж твердо, не відпускає. Тоді Паша лізе до нього в кишеню штанів, справді 
знаходить там простеньку «нокіа». 

– Який номер? – питає. 

– Останній набраний, – відповідає боєць. – Дзвонив їм якраз перед тим, як 

прилетіло. Набирай. 
Далі тримає Пашу за руку, хоча Паша відчуває, що тримає вже не так 

міцно: сил стає все менше, очі закочуються, дихає важко й уривчасто. Хоча б не 

помер тут, думає Паша. І ще лікар цей, куди він пішов? Паша нервує, знаходить 
останній набраний номер, написано «дім», ну ось це він і є, зважується, думає, 

що сказати, нічого не надумує, тому просто натискає. 

Боєць напружується, слухає. Гудки йдуть довго, до безкінечності довго. 

Ну, давай, підбадьорює Паша незрозуміло кого, давай, бери. Ну де ти? Давай, 
він же тут здохне зараз. Підіймай слухавку, давай. 

– Не беруть, – каже бійцеві з якимось полегшенням. 

Ну, справді, думає, що б я їм сказав? Довелося б щось вигадувати. Не 
беруть, то й не беруть, думає він і кладе телефон на стіл, поруч із пораненим. 

Але той знову стискає Пашину долоню. 

– Стій, – говорить, – учитель, чекай. 

Віддихується, збирається із силами. 
– Набирай. Ще раз. 

– Не беруть, – пояснює Паша. 

– У мене бабуся там, – пояснює поранений. – Майже глуха. Вона просто 

не почула. Давай, набирай. 
Паші не лишається нічого іншого, як набирати. Тисне на кнопку, слухає. І 

помічає, що боєць теж слухає, напружується, і що слухати йому все важче. Та й 

Паші стає все важче й важче. Хочеться сісти й відпочити. Щоб нікого не 
бачити. Щоб нічого не чути. Щоб забути всі ці звуки й запахи. Забути вокзал, 
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забути автобус, розбиту дорогу, місячні пейзажі за вікном, нещасних 
подорожніх, що бредуть січневими полями, чорний простріляний наскрізь ліс, 

темні будинки, налякані голоси, вікна, за якими немає жодного життя, 

перехрестя, за кожним із яких на тебе може чекати смерть. І все це сидить у 

ньому, як свинець – важко й холодно, тягне його на дно, робить неповоротким і 
вразливим. І краплі – краплі б’ють просто по тімені, відлунюють у голові, 

крапля за краплею, ніби хтось із нього знущається, ніби хтось стоїть оддалік і 

спостерігає за ним, підсміюється, бачить, як йому важко, але нічого не робить, 
не поспішає допомогти, не поспішає взяти трубку. Ну, давай, давай, ну шо ти, 

просить Паша, ну де ти є? Але ніхто не відповідає. І поранений зовсім гасне, 

заплющує очі, не говорить нічого. Лише стискає Паші руку, стискає, ніби 

просить: давай ще, вчителю, набирай. Паша набирає й починає рахувати краплі, 
що холодно розбиваються. Рахує, збивається, знову починає лік, перестрибує, 

починає спочатку, вперто, наполегливо, відчуваючи, що пружина не дає йому 

дихати, виштовхує йому серце з грудей, не дає серцю битися, втискається в 
нього – гостро й невблаганно. Ну чому ти не береш, ну чому? Давай, візьми, 

доки він ще тут, доки він живий, візьми, доки він може почути, доки не пізно, 

ну давай. Він же зараз відійде, ось прямо вже, заплющить очі – і все, більше 

його ніхто не почує, більше він нічого не скаже, ще кілька хвилин він тут, йому 
можна щось сказати, він же не може відійти, нічого не почувши, ось так, на 

зсунутих обідніх столах, з перерізаним горлом. 

І Паша раптом відчуває присутність поруч ще когось – когось 

невидимого, когось, хто стоїть і наполегливо чекає. Так, ніби чиясь прозора 
постать стоїть тут, спостерігає, зважується. На кого вона чекає? І за ким 

прийшла? Очевидно, за мною, здогадується Паша, очевидно, це за мною вона 

йде назирці третій день, це від неї так важко тхне мокрою псиною, це за мною 
вона полює, до мене прицілюється. І ось тепер – найзручніший момент: ми тут 

самі, більше нікого, цей пацан нічого й не зауважить, він уже взагалі нічого не 

зауважує. Так, саме зараз, розуміє Паша приречено, саме тут.  

І тут поранений знову стискає йому руку. Давай, просить, не здавайся, 
набирай. І Паша відчуває, як постать у нього за спиною напружується і звертає 

нарешті увагу на цього пацана, на нову жертву, прискіпливо дивиться на нього, 

на щось зважуючись. І щойно він, пацан, заплющить очі, щойно відключиться, 
щойно випустить Пашину руку – його вже ніщо не врятує. Стоп, говорить 

Паша, так не може бути, ти прийшла за мною, до чого тут цей пацан? Стоп. І 

знову тисне на зелену кнопку. Давай, повторює з відчаєм, давай, де ви всі є? 

Візьміть трубку. Хто-небудь, візьміть трубку! Чому ніхто не відповідає, де ви 
всі? Де бодай хтось? Де ви? Нікого немає, нікого не чути. Нікого не шкода. 

Нікого, повторює Паша самими губами, нікого не шкода. Нікого не шкода, 

нікого. Відчуває, що смерть оминає його, відступає, переходить на іншого. 
Гудки розчиняються, час витікає, повітря розріджується. Вже нічого не 

виправиш, нікого не врятуєш. Шосе тягнеться сніговими полями. Довкола 

стільки білого, наче всі інші кольори зникли, залишився тільки білий. Він 

тягнеться, скільки сягає зір, безкінечна білизна, глибока й нерухома, аж до 
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обрію. Білі поля й чорна проталина траси, якою він намагається звідси 
вибратись, яка його має порятувати. Біжить, ховаючи очі від сліпучого білого 

марева довкола, біжить, тягнучи за собою всю свою втому, всю промоклість і 

вимученість. Головне – не зупинятись, не зупинятись у жодному разі. Добіжиш, 

ти добіжиш, вирвешся звідси, проскочиш. Тобі вдасться, тобі все вдасться. Ще 
трішки, ще зовсім трішки. Асфальт глухо відлунює під ногами. Снігові поля 

підступають, як море під час припливу. Біла-біла поверхня життя. Білий-білий 

простір, у якому ніхто не допоможе. І тут він помічає якийсь рух. Якесь ледь 

помітне коливання білого полотна, ледь відчутне здригання, на яке реагує 
сітчатка. Чорні крапки – одна, друга, третя, четверта, п’ята – виокремлюються 

на горизонті, збільшуються, рухаються в його бік, і він відразу відчуває в цьому 

русі небезпеку, щось непоправне, щось таке, чим усе закінчиться, щось, від 
чого треба тікати – якомога швидше, якомога далі. І він біжить із останніх сил 

чорним кам’яним річищем траси. Біжить і ловить боковим зором злагоджений 

злий рух чорних крапок на білому полотні, зауважує, як вони збільшуються, як 

пульсують, як рвуться в його бік, ніби реагують на його тепло. Не дивись, 
говорить він собі, не дивись, не треба, просто біжи, біжи так швидко, як умієш,  

скільки стане сил, скільки лишилось у тебе часу, біжи й не дивись, наказує він 

сам собі. І дивиться. І чітко розрізняє темних псів на білому тлі: вгрузають 
важкими грудьми в скрижаніле полотнище, вивертають лапами снігове 

ошмаття, валують, усе гостріше відчуваючи теплий запах жертви. Все ближче й 

ближче, все лютіше й азартніше, розуміючи, що жертва нікуди не втече, нікуди 

не дінеться, що ось вона, попереду, на відстані кількох сильних ривків, ще 
трішки, ще якусь мить – і її можна буде накрити в стрибку, можна буде 

вгризтись зубами в горло, ось вона, намагається вирватися, намагається 

перехитрити долю. Він уже відчуває запах мокрої псятини, чує, як 
проламується снігова кірка під важкими лапами, глухне від їхнього хрипкого 

гавкоту, який розриває довколишню тишу. Скільки їх, намагається зрозуміти, 

скільки їх є? Один, два, три, чотири, п’ять – рветься вперед, біжить, 

намагаючись зачепитись оком бодай за щось, що може врятувати чи просто 
відтермінувати його смерть. Але простір порожній і розріджений, і лише біле 

світло випікає очі, і світла цього стільки, що, крім нього, немає нічого, лише 

світло, лише воно й більш нічого. І залишається тільки бігти, не зупинятись, не 
озиратися, скільки стане сил, скільки стане часу. А скільки в нього ще є часу? 

Скільки? – питає він і починає рахувати: 

один 

два 
три 

чотири 

п’ять 

шість 
сім 

вісім 

дев’ять 
десять 
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Світла стає все більше, воно заливає собою все довкола, його стає так 
багато, воно виповнює собою все. Так, ніби життя складається лише зі світла, 

так, ніби в цьому світлі зовсім немає місця для смерті [с. 319-325]. 

 

Сергій Жадан. Госпітальєрам 

 

Вони б мали тебе називати сестрою. 

Просто мертві не пам’ятають про батьків та освіту. 
Правда про світ виявилась замалою, 

аби в ній вмістити все, що ти хочеш від світу. 

І коли ти виносиш їх на собі, госпітальєрко, 

і відбиваєш їхнє життя в їхньої смерті, 
смерть говорить – зі мною завжди нелегко, 

ті, що мають зі мною справу, рідко бувають відверті. 

І ті, що справді не знають, як тебе звати, 
знають твій позивний, за ним і кличуть. 

Перекрикують біль, ніби ламають загати, 

ніби криком хочуть спинити кров убивчу. 

І залишають цей світ з обов’язками та правами, 
говорять про світ, як про найбільшу втрату. 

Але правду про світ писали такими словами, 

що нам потрібно виправдовуватись за нашу правду. 

Правда про світ така, що навіть вірші, 
які ти читаєш, для когось є пропагандою й грою. 

Пропаганда – це не відмовлятись від тих, кому віриш. 

Пропаганда – це взагалі називати тебе сестрою. 
Політика – це не вміння підкидати монетку, 

і не вміння домовлятися із ворами. 

Політика – це школяр, який читає свою абетку, 

це госпітальєрка, яка накладає бинти на рани. 
Політика – це далі жити в своїй країні. 

Любити її такою, якою вона є насправді. 

Політика – це знаходити слова: важкі, єдині, 
і лагодити все життя небеса несправні. 

Політика – це любити тоді, коли лякає 

саме слово любов, коли не шкодують бранців. 

Релігія – це відчути на дотик, своїми руками, 
як знімаються шви із того, кому не давали шансів. 

Релігія – це телефони, зроблені в Китаї, 

це священники з простреленими паспортами. 
Війна, мов сука, вигодовує щенят, яких їй підкидають, 

назавжди роблячи їх сестрами та братами. 

Твої брати з грізними позивними. 

Твої поети з недописаними віршами. 
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Земля з гарячим камінням лежить під ними. 
Апостоли за ними стоять з книгами і ножами. 

 

Сергій Жадан. Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?... 

 

Звідки ти, чорна валко, пташина зграє? 

– Ми, капелане, мешканці міста, якого немає. 

Прийшли сюди, принесли покору і втому. 

Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. 
Наше місто було з каменю та заліза. 

У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. 

У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом. 
Тепер навіть у наших снах пахне горілим. 

Жінки в нашому місті були дзвінкі й безтурботні. 

Їхні пальці вночі торкались безодні. 

Джерела в місті були глибокі, наче жили. 
Церкви були просторі. Ми їх самі спалили. 

Найкраще про нас розкажуть могильні плити. 

Можеш із нами просто поговорити? 
Даруй нам свою любов, стискай лещата. 

Тебе ж, капелане, і вчили сповідувати і причащати. 

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. 

Скажи хоча б, що зробили це не навмисно. 
Скажи, принаймні, що буде покарано винних. 

Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. 

– Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. 
Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. 

І невинних вона, до речі, теж чекає потому. 

Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. 

Чому саме ви потрапили до темних потоків? 
Потрібно було уважніше читати книги пророків. 

Потрібно було оминати пекельні діри. 

Для мирянина головне – не бачити в дії символи віри. 
Пам’ятаєте, що сказано в пророків про біль і терпіння, 

про птахів, які падають на міста, мов каміння? 

Ось саме тоді й починаються, власне, втрати. 

В кінці – там взагалі погано, не буду навіть розповідати. 
Яка між нами різниця? Як між приголосними й голосними. 

Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. 

Ніхто й ніколи в цьому житті не омине розплати.  

Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати.  
Я не знаю нічого про неминучість спокути. 

Я не знаю де вам жити і як вам бути. 

Я говорю про те, що кожному з нас властиво. 
Якби ви знали, як нам усім не пощастило. 
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Сергій Жадан. Я знав священика, який був у полоні 

 

Я знав священика, який був у полоні. 

Шрам на скроні. Збиті чорні долоні. 
Телефонні розмови з донецькими операми. 

Трофейний опель із польськими номерами. 

І ось він мені говорив: інститут церкви 
поєднує нас усіх подібно до цегли, 

випалює нас у вогні, скріплює нас для грунтовки, 

хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки. 

Ще він говорив: спитай мене про воскресіння, 
я відповім – щоби воскреснути, потрібне везіння. 

Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі. 

Я люблю говорити про ворогів у минулому часі. 
Спитай мене про прощення, я маю що відповісти: 

прощення передбачає, що частина мирян – атеїсти. 

Я принесу своїм ворогам на могили квіти. 

Кара господня настигне всіх. 
Вам, атеїстам, не зрозуміти. 

Війна мене навчила не говорити про втрати. 

З живими краще. Живих, принаймні, можна порятувати.  

В живих є те, що не дає їм лягти в траншею. 
Здається ви, атеїсти, називаєте це душею. 

Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти. 

Серце моє легке і обійми мої розпростерті. 
Моєї любові стане на всіх, 

навіть на тих, хто хотів мене вбити. 

Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті. 

 

ЗАВДАННЯ 4 

 

Катерина Бабкіна. Найкращі вправи на м’язи серця 

 

Прочитайте одне з оповідань збірки «Волонтери. Мобілізація добра». 

Що розуміє авторка під волонтерством? Чому і як волонтерство, 

благочинність і просто добрі справи здатні зробити людину щасливою? Які 

етичні цінності постають з тексту? Що ви знаєте про волонтерський рух 

в Україні від 2014 року по сьогодні? 

Колись я відкрила для себе найкращий та найприємніший спосіб бути 
корисною і навіть майже до нього вдалася. Це було ще задовго до війни, як 

любила колись казати моя бабця (і тепер якось окремо страшно за те, що і бабці 

давно нема, і культ війни, про яку вона так часто згадувала, війни, котра 

позбавила її дитинства і поламала й життя, сподобилися врешті розібрати, як 
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нездалу радянську новорічну ялинку, і скласти в коробочку історії, а тепер у 
мене сталася своя війна, і от уже і я кажу «до війни», міряючи свої прагнення й 

реакції тими дірками, які ця війна лишила і продовжує лишати в моєму жилі і в 

моїй дійсності), – так от, це було ще до війни і тому здавалося мені більш 

важливим і нагальним, ніж могло би здатися, наприклад, зараз. 
Десь неподалік Австралії стався тоді неконтрольований вилив нафти у 

прибережні води, і від цього дуже сильно постраждали пінгвіни. Річ у тім, що 

коли взяти пінгвіна і вмочити його в нафту, а потім вийняти з нафти і вимити 

пір’я надійними мийними засобами, то крім почуття власної гідності і свого 
невеликого, але певного пінгвінячого розуміння про те, що взагалі являє собою 

цей світ і що мусить у ньому ставатися, а що не мусить, пінгвін втрачає той 

особливий жировий покрив, який робить його пір’я водонепроникним і 
холодотривким. Іншими словами, пінгвін дуже мерзне. Якщо ж нафтова пляма 

не сильно забруднила пінгвіна, не настільки, щоби вдаватися до щіточок і 

мийних засобів, – пінгвін не втрачає власної гідності та інстинкту 

самозбереження, тому активно намагається позбутися нафти звичним для нього 
способом – за допомогою дзьоба. Іншими словами, пінгвін труїться. «Пенгуїн 

Фундейшн» просили весь світ зігріти і захистити пінгвінів, зв’язавши їм по 

светрику й відправивши ці светрики в Австралію, щоби пінгвіни не мерзли і не 
жерли залишки нафти з власного пір’я. «Пенгуїн Фундейшн» були готові 

надати розміри і навіть схеми в’язання всім охочим. 

Якщо вам, до слова, потрібно уявити собі щось дуже-дуже миле, хороше, 

зворушливе, незграбне, беззахисне та приємне – ви завжди можете уявити собі 
пінгвіна у в’язаному светрику. Це попадання в сто зі ста. Пінгвінові у в’язаному 

светрику хочеться бодай дистанційно допомогти, якщо не можна негайно його 

обійняти, притулити до серця. В’язати светрики приємно і дивно, трошки 
freaky, але не важко фізично, тебе не застрелять під час в’язання светрика, ти не 

побачиш і не дізнаєшся нічого такого, про що потім будеш усе життя старанно 

забувати, ти в затишку дзвенітимеш спицями і думатимеш про маленького 

гарненького жиробасика, ти навіть грошей не дуже багато витратиш – ниток 
треба, як на шапку, та й светрик нічого не важить при пересилці, хоч би й в 

Австралію. 

По-моєму, я тоді навіть зробила запит на розмір і схему, але тут 
з’ясувалося, що новина застаріла, всіх пінгвінів зігріто, а нафти поки більше не 

передбачається. Здається, я просто дала трошки грошей цим пінгвінам, але саме 

тоді осягнула, нехай і схематично, все хороше одночасно, що доброго я могла 

би в принципі отримати від волонтерства. Я віддала би нужденному і була б 
корисна (я зігріла б маленького беззахисного, допомогла тому, хто потребує 

моєї допомоги), я долучилася би до чогось дуже справжнього, я зробила б саме 

те, що хочу і можу (без ніякого примусу, надриву), і комусь те, що я хочу і 

можу, було б дуже потрібне (ось вона, самореалізація в чистому вигляді), я була 
б зайнята (це одна з запорук доброго психічного стану в принципі), я належала 

би до якоїсь особливої спільноти (людей з усього світу, котрі в’язали светри 

пінгвінам, хоч як би дико це звучало), і я змінила би світ на краще (свій світ, 
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свою планету, тобто я зробила би це для себе, зберегла би конкретно для себе 
живими і здоровими кілька штук пінгвінів). 

Мені здається, про що би не йшлося, саме про такі аспекти волонтерства і 

благочинності завжди потрібно говорити. Наголошувати прямо і чітко 

комунікувати, що саме в такий простий спосіб волонтерство і благочинність 
роблять нас щасливими, бо мало що так продає і спонукає, як щастя, хіба що 

пінгвіни у в’язаних светриках. А спонукати до волонтерства дуже потрібно. 

Чому? 
Тому що пінгвіни іноді порпають дзьобами светрики, давляться нитками, 

душаться в петлях і помирають. Маленькі діти зі складних країн, з негідних 

умов, нагодовані й навчені волонтерами. іноді виростають мудаками, 

потрапляють у в’язницю і помирають. Батьки неповносправних дітей, котрими 
опікуються волонтери, іноді божеволіють і помирають. Неповносправні діти 

теж іноді помирають. Діти хворі, на лікування яких зібрано неймовірними 

зусиллями страшні кошти, іноді не переживають лікування і помирають. 
Пацієнти хоспісів помирають і зовсім з цього не раді, всупереч усім 

волонтерським старанням полегшити їхній відхід. Самотні старі помирають. 

Поранені солдати помирають. Непоранені солдати, нагодовані, оснащені і 

підбадьорені, помирають теж. Котики у притулках, рідкісні види рослин і риб, 
урятовані від жорстоких господарів мавпи і змії, жертви торгівлі людьми і 

домашнього насильства, всі вони час від часу помирають або сходять на пси, не 

зважаючи на титанічні волонтерські зусилля інших свідомих громадян. Ні на 

що не можна покладатися, нема землі, на якій завжди стоїш однаково твердо 
Знаєте, що найгірше? Що кожен волонтер, який має бодай мінімум здорового 

глузду, знає про таку ймовірність від самого початку. І це дуже його демотивує, 

часто – ще, власне, до того, як він стає волонтером. 
Усе інше волонтерство в моєму житті після тих пінгвінів було, як не 

дивно, радше важким досвідом, неприємним в емоційному сенсі – хоча й 

набагато результативнішим. Замість чистого і світлого, доброго і вічного в 

пам’яті позалишалися якісь зовсім неправильні моменти й акценти – кров на 
сидіннях авто, що ніяк не відмивається і так нервує і лякає, і шкода грошей на 

хімчистку; централізовані схеми ошукування наївних благочинників, які 

хочеться «розбачити» і забути, а забути не можеш; публічні звинувачення у 
фарисействі, бо в тебе є більше, ніж у нужденних; приступ нудоти рано-вранці 

натщесерце, коли хапаєш ротом у машині повітря і довго-довго не можеш 

вимкнути аварійку і знову рушити, запізнюєшся на донорську здачу крові і 

почуваєшся останнім лайном ще багато днів; розпач від того, що робиш, 
можеш, віддаєш так мало; почуття вини за те, що радієш, їсиш тістечко, купуєш 

подарунки, коли хтось хворіє, помирає чи недоїдає (яке переростає в затяжну 

зневіру, бо ж у світі абсолютно постійно хтось помирає, страждає і недоїдає, 
ближче чи далі, але абсолютно щосекунди); врешті сварка з мамою, яка чомусь 

приревнувала до того, що ти купуєш календарі, рушники і шкарпетки й 

підписуєш листівки якимсь стареньким у будинок пристарілих, ірраціональний 

страх підхопити рак чи ВІЛ повітряно-капельним шляхом (це коли відчуваєш 
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себе повним ідіотом і точно знаєш, що боїшся неможливого, але все одно 
боїшся), і врешті той страшний момент, коли замість їхати відвозити чи 

забирати щось із Борисполя, чи сідати робити розсипки чи писати мотиваційні 

тексти, або нести комусь гарячу їжу і ліки, чи організовувати черговий збір 

коштів ти просто лягаєш спати або ідеш в кіно, на побачення, читаєш книжку, і 
потім мучишся, мучишся, мучишся, а потім перестаєш мучатися і ще трошки 

мучишся вже тепер від того, що більше насправді не мучишся. 

Що я вам скажу – це в мене дуже позитивна волонтерська історія. Такої 

бажаю кожному, особливо з огляду на те, що у країні, де я живу, була 
революція, а тепер триває війна. Нікому на моїх очах не відрізали понівечені 

руки і ноги, я не вимушена була кидати когось на смерть під перехресним 

вогнем, бездомні діти не звикали до мене і не казали мені «мама», я не 
доводила себе до виснаження фізичного і психічного, я не робила 

організаційних помилок, які коштували багатьом людям життя (чи навіть якщо 

комусь одному – все одно не ясно ж, як із цим далі жити самій), не втрачала 

пильності і не ставала жертвою ошуканства, коли зникають на чиюсь користь 
важко зібрані й життєво необхідні кошти. Можна сказати, це майже те саме, що 

я в’язала би нескінченно яскраві та приємні на дотик светрики, а тлусті 

пінгвінчики вбиралися би в ці светрики і майже одразу ставали би здорові, 
щасливі й безсмертні. 

Що більше ми можемо, то більше від нас вимагається – на доступному 

рівні це так чи інакше усвідомлює кожен. І свій вибір (могти все більше і 

більше й віддавати все більше і більше чи не могти і не заморочуватися) кожен 
теж чинить тільки сам. Щоби зробити цей вибір вірно, треба дуже багато – а 

саме треба добре знати себе. 

Що більше ми діємо, то більше чинимо помилок. Це також кожному 
відомо, і в кожного свій по-різному сформований поріг кількості того, що він 

може перейти, забути, простити собі. Для того щоби діяти, потрібно не мати в 

собі ніякого страху – це ще більше і складніше, ніж добре знати себе. 

Що більше ми маємо очікувань, то менше їх справджується – і водночас 
ми завжди хочемо мати багато очікувань, бо нам тоді здається, що як два 

додати два буде чотири, так і ми отримуємо результати своїх дій і, відповідно, 

хоч щось контролюємо. З іншого боку, з думкою про те, що ми не контролюємо 
взагалі нічого, – як взагалі жити? Ніяк. 

Волонтерство тренує одразу багато м’язів серця, добра прокачка яких 

робить життя якіснішим: уміння віддавати і забувати про себе і свої потреби на 

користь інших; уміння зупинятися і поважати свої потреби, любити свої 
бажання, розуміти, що маєш на них право; уміння докладати зусиль і вірити в 

результат, мислити позитивно; уміння прийняти відсутність позитивного 

результату і взагалі будь-якого результату своїх найщиріших дій; уміння 

довіряти обставинам; уміння не вірити взагалі нікому й нічому; уміння бути 
частиною складного організаційного механізму; вміння покладатися лише на 

себе; уміння вірити, що від тебе залежить абсолютно все; уміння прийняти те, 

що іноді від тебе взагалі нічого не залежить; уміння бути безстрашним і вміння 
прощати собі свій страх і взагалі вміння прощати собі» іншим, світові і йти далі. 
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Чесно, не можна без цього всього вижити й анітрішки не збожеволіти, і 
нема кращого способу всього цього навчитися, ніж взяти і почати щось робити, 

щось понад свої буденні дії, зорієнтовані на здобуття їжі та безпеки для себе і 

своїх найближчих. Робити щось, потрібне комусь і йде. Це і є волонтерство. 

 
ЗАВДАННЯ 5 

 

Сергей Поярков. Безукоризненное несовершенство 

 

Сергій Поярков є одним з найбільш відомих сучасних українських митців. 

Його відрізняє художня манера, філософська глибина творів, епатажність 

та скандальність. У 2003 році вийшов його альбом «Безукоризненное 
несовершенство» – це художньо-філософська праця, що побудована таким 

чином, що сам автор пропонує власні роздуми стосовно малюнку, його назви 

і змісту. Дуже цікаві роздуми Пояркова про сучасне мистецтво. 

Прочитайте вступ до альбому. Які риси сучасного мистецтва він піддає 

критиці? Чи згодні ви з автором? Що собою представляє сучасний арт-

ринок України? 

<…> 
1. ТРИ АРГУМЕНТА 

Чтобы обидеть художника-абстракциониста, достаточно повесить его 

картину на стену, не глядя на подпись – у вас есть три шанса из четырех 

нанести ему глубокое оскорбление. Его обида при виде своей картины, висящей 
боком или вверх ногами, будет столь глубока именно потому, что на самом 

деле разницы-то никакой нету. 

Искусство давным-давно разделилось на два противоположных друг 
другу направления. Одно направление происходит от слова ИСКУСНЫЙ, 

другое – от слова ИСКУССТВЕННЫЙ. 

Есть искусство причудливой трудолюбивой фантазии, виртуозного 

исполнения, отшлифованного годами, от которого не оторвешь глаз, и есть 
искусство маркетинга, где без эксперта вам не определить, откуда это принесли 

– из мусорника или из музея. Когда произошло это разделение, математически 

точно определить нельзя, но приходится признать, что с появлением в 
искусстве «экспертов» умение рисовать стало для художника чуть ли не 

постыдным делом, этого скоро начнут стесняться. 

Я считаю, что не зазорно говорить вслух, что вам не нравится Пабло 

Пикассо, Марсель Дюшан, Сай Томбли, Марк Шагал, Анри Матисс или Энди 
Уорхол. Позор говорить, что вам они нравятся, когда на самом деле вам это 

абсолютно по барабану или вообще от этого тошнит. Главным аргументом 

апологетов модернизма является то, что ЭТО висит в музеях, стоит миллионы и 
является постоянно дорожающей статуированной ценностью. 

Курт Воннегут написал, что если ученый не может за пять минут 

объяснить пятилетнему ребенку, чем он ученый занимается, то это не ученый, а 

шарлатан. Я попробую за 5 минут аргументировано зародить в вас сомнение, 
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если такового не имеется, укрепить его, если оно есть, или вызвать бурю 
возмущения, если вы абсолютно не поддаетесь разгипнотизированию. 

Попытайтесь сопоставить три аргумента. 

Первый аргумент: 

Один мой клиент в Нью-Йорке, купивший у меня несколько работ, 
показал мне свою коллекцию современного искусства. Насмотревшись вдоволь 

на уродливые закорючки Пикассо, инфантильные мазюки Шагала и каракули 

Сая Томбли, я осторожно задал ему вопрос: «Вот скажи, ты действительно 

получаешь удовольствие, разглядывая это?» Он рассмеялся, допил свой 
двойной скотч и сказал: «Я что, похож на идиота? Нет, я не чокнутый. 

Рассматриваю с интересом я как раз твою картину, но есть статусное 

удовольствие быть членом клуба коллекционеров Джаспера Джонса, например. 
Сказать небрежно, что купил еще шесть Шагалов и двух Пикассо. Это кайф 

принадлежности к преуспевающей замкнутой касте. И потом, Пикассо – это 

вложение, а ты пока любопытная безделушка». После 11 сентября не только он, 

но и несколько его знакомых оказались в тяжелом финансовом положении. И 
тогда я спросил его, а почему бы ему и всем его друзьям не продать с аукциона 

все свои коллекции и поправить дела, ведь только у него одного по скромным 

подсчетам на пару сотен миллионов долларов полотен «великих мастеров». На 
что он мне сказал: «А какой дурак все это сейчас купит? Если мы ломанемся, 

как бешеные кони, продавать свои картины, то мгновенно обвалим рынок, с 

таким трудом созданный поколениями. Лучше мы будем, как и раньше, 

стабильно дарить свои коллекции музеям и списывать с налогов деньги. Мой 
дед когда-то купил это, – он тычет мизинцем на серо-зеленые пятна в золотой 

раме, – за 1600 долларов. А я, подарив это музею, не заплачу налогов на $ 

1200000 благодаря оценкам экспертов. Это такая отлаженная схема – напрячь 
по большому счету наших наивно-терпеливых налогоплательщиков. 

Количество «подарков» давно превысило количество реальных продаж. 

Приобретают эту лабуду либо наивные «лопухи», купившиеся на глубоко 

эшелонированную рекламу и желающие приобщиться к элите, либо 
профессионалы, во внутренних играх поддерживающие и накручивающие 

цены. Пытаются любоваться Миро, Клее, Джакометти или Муром 

преимущественно наивные дилетанты, профессионалы же зарабатывают 
деньги. Им в голову не приходит любоваться акциями «Дженерал Электрик» 

или акциями Роя Лихтенштейна или Кита Херринга в виде картин. Давай 

объясню, очень грубо и схематично, чтобы было совсем понятно. Например, 

если я продаю тебе 10-фунтовый слиток золота за 10 миллионов долларов, то 
налоговая инспекция разделает нас обоих под орех, ибо цена на унцию этого 

металла определяется на торгах с точностью до 4-го знака после запятой. 

Потому как это очень подозрительная сделка. А если я тебе продаю «великое» 

произведение искусства (себестоимостью в 10 долларов) за 10 миллионов, то 
заключения эксперта достаточно, чтобы налоговики умыли руки. Серьезный 

модернизм – это закрытый высокоорганизованный, продуманный и давно 

монополизированный рынок инвестирования, перемещения капитала и ухода от 
налогов. Романтики очень давно стояли где-то рядом и только у истоков этого 
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бизнеса. Это как торговля бриллиантами. Компания «Де Бирс» утверждает, что 
бриллианты – вечная ценность. Поговори с геологами, они объяснят тебе, что 

вечна только человеческая глупость, помноженная на маркетинг. Они-то знают, 

сколько кимберлитовых вулканических трубок на планете Земля и знают цену 1 

карата бриллианта – примерно 5 долларов. Все остальное – это маркетинг. 
Например, у гениального Пикассо более 30 тысяч оригиналов и сотни тысяч 

принтов. Подумай, ну зачем раскручивать и рекламировать Веласкеса, 

Боттичелли, Рембрандта, Брейгеля или Босха? Не у каждого из мастеров 
Возрождения наберется и трех сотен картин, ими можно ну разве что 

любоваться, а на чем же тогда зарабатывать комиссию, если почти все 300 

оригиналов мастера безвылазно торчат по коллекциям и музеям? Если оригинал 

Рембрандта попадает на рынок, условно говоря, 1 раз в 5 лет, а продавцов 
искусства пятьсот тысяч? Сеть ресторанов «МакДональдс» зарабатывает 

больше, чем самый изысканный и дорогой ресторан на Пятой Авеню. 

Рембрандт – это изысканный ресторан, Пикассо – это "МакДональдс". Нет 
никаких сомнений, что второе объективно круче первого. Модернистское 

искусство – это давно уже и не эстетический бунт, и не пища для духовных 

потребностей человека, это топливо для бизнес-машины. Это не бесполезная 

безделушка для любования, а сложный и хорошо отлаженный механизм для 
зарабатывания денег, который сопряжен с соответствующим очень серьезным 

законодательством многих стран. Круговая порука – эксперты, дилеры, 

коллекционеры и, конечно, миллионы тех, кто, не имея собственного мнения, 

не задумываясь, покупается на нехитрый, но профессионально точно 
проводимый трюк. Среди модернистов, конечно, есть и мастера. Сальвадор 

Дали, например, но я на полном серьезе снимаю шляпу и перед Шагалом, и 

перед Матиссом – они великие люди, и их полотна стали историей. Они 
навсегда и по праву останутся в музеях мира и частных коллекциях. Я признаю 

их безусловными гениями, но, конечно, согласен с тобой, что любой ребенок 

сможет нарисовать картину не хуже большинства из этих действительно 

великих людей. Им не обязательно было уметь рисовать – они и не умели. 
Между прочим, трусы Гитлера тоже будут стоить больших денег на аукционах, 

хоть и фасончик так себе и ткань не ахти какая. Кусок истории ценен сам по 

себе. Пикассо и Шагал всегда будут стоить денег. Они гении, со-
первооткрыватели маркетинговой схемы. Их таких сотня, не больше. Но целые 

поколения их последователей улетят на помойку. Все как в бизнесе: хитрец, 

укравший миллиард, заплатит за амнистию и будет неподсуден, укравший 

хлебную корочку идет в тюрьму».  
Второй аргумент: 

Вы видели, наверное, фильм «Дело Томаса Крауна». Там учительница 

приводит в музей «Метрополитен» учеников и показывает картину, с которой 
начался импрессионизм. Детям откровенно начхать на эту уродливую мазню – 

сами умеют не хуже. Тогда учительница вынуждена пустить в ход последний 

аргумент, она говорит: «О’кей. Эта картина стоит 100 миллионов долларов». 
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Такая цифра оправдает любое уродство, дети, восторженно открыв глаза, хором 
тянут: «В-а-а-а-у!!!». Не красота картины, а сумма произвела впечатление.  

Третий аргумент: 

Если вы читали сказку Андерсена о голом короле («Новое платье 

короля»), то имели возможность узнать, что убеждаемы не только идиоты, а и 
на всякого мудреца довольно простоты. В реальной жизни психологи провели 

эксперимент. Десяти людям показывали маленький круглый белый предмет и 

просили его описать. Девять первых человек были актерами и описывали 

предмет как большой, прямоугольный и черный. Десятым каждый раз был 
обычный человек. Он, выслушав весь этот бред, бледнел, потел, кряхтел, но 

когда до него доходила очередь, нес ту же околесицу, заикаясь и нервно ломая 

пальцы. А когда ученые спрашивали его, какого рожна он называл круглое 
прямоугольным, маленькое массивным, а белое черным, он отводил глаза и не 

мог ничего вразумительного сказать. В упомянутой сказке Андерсена два 

мошенника «шили» из воздуха костюм короля. Главное было заранее всех 

предупредить, что, мол, дураки волшебную ткань не увидят и им король 
покажется голым. А умные увидят новый наряд во всей красе. И вся свита, видя 

голый живот Его Величества, наперебой хвалила покрой, расцветку и богатство 

отделки нового платья короля. Суть старой сказки и реального научного 
эксперимента в том, что человек готов действовать вопреки здравому смыслу и 

собственным чувствам, лишь бы публично не прослыть дураком. Короли 

модернизма частенько голые и не просто голые, они старые, бородавчатые, 

давно не мытые, лысые, заскорузлые и ожиревшие. Вопрос времени, когда 
возглас мальчика из толпы: «А король-то голый!» сдетонирует бомбу. И все 

ваши утверждения о том, что Земля не может быть круглой (потому как все 

«эксперты» единогласно считают ее плоской), надоели не только мне, они 
надоели и Христофору Колумбу, и Галилео Галилею, и Джорджу Соросу, 

которому тоже говорили, что «один наглый янки» никогда не уронит такой 

колосс, как английский фунт.  

Спросите у ребенка, почему он не смог нарисовать домики прямыми 
линиями, человека – похожего на человека, а деревья – так, как ему самому 

хотелось бы. Он честно ответит: «Я не умею». Взрослый жулик на его месте 

соврет вам в глаза: «Я так вижу». 
Ну так как, вам еще нравятся «отточенные, тонкие, мастерски 

выполненные, глубоко философские» полотна знаменитостей, неотличимые от 

детских рисунков? Если вам не жалко еще трех минут, то я вам расскажу, как 

мы дошли до такой жизни. 
 2. ОЧЕНЬ КРАТКАЯ, НО ПОЧТИ ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ТОГО, ЧТО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ ДОРОГО, НО ЛУЧШЕ ОТ ЭТОГО НЕ 

СТАНОВИТСЯ 

Когда люди еще жили в пещерах, они изо всех сил старались рисовать 
покрасивее. Художники античности практически достигли совершенства в 

исполнительском искусстве. Именно у них подхватили эстафету мастера 

Возрождения. Собственно, девятнадцать веков нашего времени все старались 
рисовать красиво. Искусство исполнительское дошло до высшей точки и было 
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довольно приятной и красивой вещью, пока в конце XIX века не обнаружилась 
великолепная новая струя хулиганствующих и поначалу даже симпатичных 

бунтарей, а в начале XX века не появилась туча экспертов, для которых стало 

совершенно неприемлемо, когда зритель сам решает, что ему нравится. Если 

Библия не врет, то именно благодаря «экспертам» распяли Христа, впрочем 
«эксперты» отправили на костер и Джордано Бруно, так что в 

последовательности им не откажешь. На содержании у американского 

правительства были тысячи экспертов-советологов, НИ ОДИН не предсказывал 
развала СССР, пока тот не развалился. В общем, своя голова на плечах – самое 

дорогое, если люди массово начнут ею пользоваться, то целая свора 

"экспертов" будет вынуждена искать работу. Некоторым "экспертам" 

необходимо такое искусство, когда зритель, глядя на картину, не понимает ни 
фига, и ему с помощью астрологическо-хиромантно-искусствоведческой 

терминологии объясняют, что все это значит и как это новое платье короля 

престижно. Высокое искусство может быть и уродливым, и скучным, может 
вообще искусством не быть, но главное – оно должно приносить доход дилеру. 

Если вложить миллиарды в раскрутку бессмысленных каракулей и вбивать в 

головы, что это круче Тициана и, мол, только жалким тупицам это не ясно, то 

лишь самые психологически стойкие, коих меньшинство, – в это не поверят. По 
мнению дилеров, экспертов и кураторов модернизма, низкое искусство там, где 

они не нужны. Там, где без них с успехом обходятся. А высокое – это именно 

то, где без них ну просто не обойтись. Это бизнес, построенный на их личной 

заинтересованности, и ни о какой объективности оценки речь не идет. 
Импрессионисты, породившие модернизм, восстали против механистичного 

конвейера салона, но с ними случилось то же, что впоследствии с рок-н-роллом, 

когда тот попал в лапы звукозаписывающих компаний. На бунтарях начинают 
делать большой бизнес. Модернисты искренне хотели изменить 

выхолощенный, высокомерный, надоевший, псевдохудожественный, с их точки 

зрения, мир конфетного салона. Вместо конфетки, которую требовали буржуи, 

бунтари с гордо поднятой головой рисовали, условно говоря, какашку. Что 
изменилось в конечном итоге? Теперь буржуи требуют не конфетку, а какашку 

– инсталляции, концепции, перфомансы и пр. И теперь «модернисты» за пояс 

заткнут по коммерческим навыкам любой салон конца позапрошлого века, на 
бунте против которого они изначально и появились. Основа модернизма – 

контрастирование с немодернизмом, низвержение прежних идеалов. 

Модернизм в значительной степени базируется на отрицании того, что было до 

него. Если убрать домодернистское искусство, то модернизм самостоятельно 
существовать не сможет. Образно говоря, тысячелетиями художники создавали 

некие изысканные блюда, которыми зрители любовались; появились 

модернисты и вместо создания блюд занялись физиологическим 
перевариванием созданного до них. В результате переваривания, как известно, 

получается то, чему место в канализации и что, за редким исключением, 

подается модернистами как невиданное доселе блюдо. Подобный деликатес, а 

именно навоз (слоновий) выставили пару лет назад в Бруклинском музее, 
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против чего активно возражал тогдашний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, 
посчитав портрет Девы Марии из дерьма недостойным того, чтобы тратить 

деньги налогоплательщиков на раскрутку имени дерьмотворца, а впоследствии 

позволить всучить тем же налогоплательщикам дерьмо в виде подарка музею и 

с помощью этой манипуляции еще и не заплатить налоги. Модернизм питается 
искусством и, переварив его, выдает на-гора то, чем питается уже пост-

модернизм, пост-пост-модернизм питается таким образом навозом во втором 

поколении и сам же представляет из себя навоз в третьем поколении. Искренне 

и от всей души желаю приятного аппетита тем, кто собирается переварить всю 
эту прелесть для создания своего художественного продукта. 

Но для того чтобы заставить обывателя навозом восторгаться, 

обязательно нужны эксперты. Искусству всегда мешали «эксперты» и 
«кураторы» – застегнутые на все пуговицы солдаты системы, определяющие 

рамки дозволенного. Его развивали и двигали вперед только те, кто с такими 

«специалистами» сражался. «Высокое искусство» когда-то было 

издевательством над вкусами буржуазии. Но что делать, если буржуазия вдруг 
адаптировала все это под себя, диверсифицировала, статуировала, приклеила 

ценник и выпустила на рынок? Модернизм давно сам стал синонимом 

конформизма. Все «измы» в искусстве дошли до своей наивысшей точки, 
которая называется «маркетинизм» («маркретинизм» звучит еще лучше). Как 

только возникает ТЕЧЕНИЕ – умирает камерность, исчезают индивидуальность 

и свежесть. 

3. САМЫЙ ДУРАЦКИЙ ВОПРОС 
Больше всего я не люблю вопросы типа «как называется ваш стиль?» или 

«в каком направлении вы работаете?» Не проблема придумать некий 

псевдонаучный термин а-ля «нарративный дискриптивизм» или 
«антиконцептуальный внемодернизм», но кому и зачем это нужно? 

Замороченных зрителей научили задавать вопрос: «А какое это течение?» Да, 

блин, никакое! Какая вам разница, если есть всего один человек на свете, 

который определяет, что тебе нравится и что не нравится, что для тебя хорошо 
и приятно, а что неприемлемо и позорно, и ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ТЫ САМ! Я 

считаю, что для умственно полноценных зрителей самое важное – это их 

личное восприятие, а не мое, не искусствоведа, не куратора, не журналиста или 
соседа. Вы сами в состоянии иметь собственное мнение, и оно единственно 

верное для вас. Если человеку для того, чтобы узнать, что лично ему нравится 

(от чего он «прется», «тащится» и что его «втыкает»), нужен совет специалиста, 

то он больной. 
Когда я стал студентом, то перестал рисовать свои «детские» картинки, 

где карты сказочных островов и собственные вымышленные персонажи 

переплетались с героями прочитанных книг. Я гордо начал учиться рисовать 

академически правильно. И вот как-то раз ко мне приехал в гости мой друг 
детства Игорь Судак. Он естественно поинтересовался, а чем я теперь 

занимаюсь. Тут я радостно вывалил целую кучу портретно-пейзажно-

натюрмортно-постановочной рутины, испытывая законную гордость при виде 
очевидного, на мой взгляд, прогресса. «Ну это понятно, – сказал Игорь. – А для 
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себя ты что рисуешь?» И тогда я понял, что вся эта школа рисования гипсовых 
голов, парафиновых яблок и обнаженных тел на фоне казенных драпировок – 

это просто способ приобрести навыки рисовать профессионально. А что 

именно рисовать, приобретя умение, это мое глубоко личное дело. Ведь я хочу 

изображать свое собственное, а не то, что принято, или то, что кому-то 
представляется правильным. 

Художник учится рисовать постановки и все остальное, чтобы вернуться 

на более высоком эстетическом и исполнительском уровне к тому, что хотелось 
рисовать еще до того, как он стал заниматься академической штудией. Очень 

важно не потерять детское чувство восторженного замирания перед белым 

листом бумаги. Но в процессе обучения многие забывают, зачем они пошли 

учиться. Как взрослые забывают, что когда-то были детьми. Когда надоедает 
все, включая разнообразие, то самое оригинальное – это быть самим собой. 

<…> 

Я не люблю многое из модернизма. А именно все то, где навыков 
рисования не наблюдается. Я не люблю это по той же причине, по которой 

врачи и ученые не любят хиромантов, астрологов и прочих жуликов. Есть 

граница, разделяющая два разных бизнеса: искусство рисования и искусство 

маркетинга. Убежден, что скоро владеющие искусством вождения, мытья 
посуды, подметания улицы тоже провозгласят себя художниками. Представьте 

себе художника-сантехника, уверяющего, что он занят исключительно 

некоммерческими проектами. Это, конечно, его право, но я все равно считаю, 

что художник от нехудожника отличается умением рисовать, хирург от 
нехирурга отличается знаниями и умением оперировать, математик почему-то 

не может не знать цифр и таблицы умножения, оправдывая это тем, что он 

занят математикой в концептуальном смысле. Музыканта, не умеющего играть 
на своем инструменте и лишенного слуха, не должны спасать уверения его 

менеджера, что это высоко концептуальный подход. Я не хочу пожинать плоды 

оголтелой политкорректности, потому что, как известно, и она пройдет. После 

длинного в моду обязательно войдет короткое, и за художественной модой не 
уметь рисовать опять наступит мода уметь. Маятник является моделью такого 

понятия, как мода.  

<…> 
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ТЕМА 8. КУЛЬТУРА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ 

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

Д. І. Багалій. Харків яко українське місто 

 

Звідки пішла назва «Слобожанщина»? Як обґрунтовує Багалій 

українськість міста у перші два століття існування Харкова? Що 

змінюється в ХІХ столітті?З якими явищами суспільного життя пов’язує 

автор українське національне відродження на Слобожанщині? З якими 

постатями? 

 
Національний і соціальний склад харківського населення у XVII – 

XVIII ст. Ми обговорили усі сторінки життя старої Слобожанщини і усюди 

бачили панування української, як то кажуть, стихії, себто української 

національності і утворених на її грунті й підставі форм народного життя. 
Український національний склад життя держався не тільки по селах, як тепер, а 

й по містах, городах, де його тепер дуже мало. Ми його бачимо навіть у такому 

центральному місті, як Харків, населення котрого тепер так обрусіло, що, 
мабуть, більшість його й не знає, що колись Харків був чисто українським 

містом, а потім, коли обрусів, частина його української інтелігенції, прихильна 

до народа, працювала над відродженням свого народа й бережно донесла се 

бажання до наших часів – до сього великого українського руху, котрий не 
тільки утворив, але й проводить у життя і національне, і політичне відродження 

усієї України, а разом з нею і Харкова з Слобожанщиною. 

Харків був заснований у 1654 р., саме тоді, як Богдан Хмельницький 
перейшов з усією Україною під московську «протекцію». Місто, як ми бачили, 

заснувала ватага українських переселенців з ватажком – осадчим Іваном 

Каркачем. Най же пам’ять про Івана Каркача існує навіки у Харкові укупі зі 

спомином про першого харківського козачого отамана Івана Кривошлика. Хоч 
про Ів. Каркача яко першого харківського осадчого згадують тільки пізні 

документи (другої половини XVIII ст.), але ми не можемо їх одкинути, а укупі з 

ними і Каркача, бо ні для чого було тоді вигадувати його: очевисто, що ім’я се 
збереглося у спомину населення, а окрім того й ранні документи знають серед 

харківського населення Каркачів, і мені казали, що се прізвище відомо й тепер. 

Українські переселенці з Задніпрянщини прийшли на дике поле і 

оселилися там, де річка Харків впадає в річку Лопань – на Харківському 
городищу, де колись, у домонгольську добу, у XII ст., був, мабуть, 

староруський, український город, де тепер у Харкові «університетська горка», 

собор і університет. Тут, у 1656 р. харківці збудували земляну й дерев’яну 

огорожу навкруги городища і зробили її, як ми знаємо, по свойому 
українському звичаю, щоб захистити себе від татар, але ся огорожа не 

вподобалася московському воєводі, котрий велів зробити кріпость по 

московському зразку. Оттак спочатку виявилися дві влади і у стихії культури – 
українська і великоросійська. Але у складі населення Харків був, можна 
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сказати, чисто українським містом, бо сюди одразу явилася чимала купа 
українців – 587 чол. козаків, а з жінками і дітьми се вийде, мабуть, до 2000 чол. 

Вони з’єдналися в козацьке товариство, поділене на сотні й десятки, з 

отаманом, сотниками і десятниками на чолі. Мені пощастило розшукати в 

архиві і надрукувати список сих харківців – із нього видно, що се були українці 
– Іваненки, Тимошенки, Єфименки, Гордієнки, Олексієнки, Мельник, 

Колесник, Коваль, Кушнір, Котляр, Швець, Ткач, Кравець. Бачимо там 

Журавля, Дудку, Стріху, Ломаку, Тетерю, Сироїжку, Горобця й таких інших 
<…>. Се була головна ватага переселенців, а до неї почали приходити й другі. 

Приходили, як ми знаємо, більш усього з Правобічної України, особливо в 

тяжкі часи Руїни, приходили і з Гетьманщини, приходили і з інших місць 

Слободської України, бо Харків вабив до себе населення яко полкове і 
торговельне місто. Мав тут своїх служилих великоросійських людей і 

московський центральний уряд, але їх було небагато, як порівняти з числом 

українського населення <…>. Українці самі поселилися на вічне життя у 
Харкові, а великоросійських служилих людей туди часами посилав 

московський уряд не по їх волі і без їхнього бажання, не для заселення міста, а 

для його охорони. Отже справжніми постійними поселенцями Харкова були 

українці, котрі збудували собі будинки, охазяїнувалися, з’орали землі, 
зайнялися ремеслами, промислами й торгівлею. 

Щодо соціального складу харківського населення XVII ст., то воно 

поділялося тоді на а) козаків полкової служби, б) міщан і в) цехових 

ремесників. Вищою владою у Харкові була полковнича влада. На чолі 
великоросійського населення стояв воєвода, над міщанами була ще .окрема 

влада війта, а над цеховими ремесниками стояли виборні цехмістри. 

<…> 
Цехові люди належали до таких ремесел: були ткачі, шевці, котлярі, 

ковалі, різники, римарі, музики, склярі, шаповали, бондарі, гончарі, кравці, 

дехтярі, кушнирі, теслі, олійники, винникі, солодовникі, коцарі і коцарки. 

Цікаво, що музики були теж серед ремесників, бо і справді вони грали на 
весіллях і годувалися од свого ремесла. Од римарів і коцарів получили свої 

назвиська теперішні Римарська та Коцарська вулиці. Усі цехові мали свої 

власні подвір’я й хати, окрім 5 чоловік, котрі жили у подвір’ях полковника 
Квітки. У цехових були ще менші сімейства, ніж у козаків-підпомошників – у 

них приходилося трохи більш 3 чол. на семейство. Були у них, одначе, 

робітники і підсусідки – по 2 чол. на семейство. Значить, робітників у цехових 

було далеко більше, ніж у козаків і підпомошників, бо кожний ремесник хотів 
мати робітника. 

Духовенства з робітниками було 116 чоловік. У Харкові тоді було 9 

церков і при кожній звичайно по 2 священника, а при соборній 2 протопопа. У 
монастирі проживало 13 монастирських робітників. Духовенство проживало в 

церковних домах при церквах. Окрім того декотрі священники мали ще й власні 

подвір’я, в котрих проживали їх двірники та робітники. При церквах, як ми 

знаємо, були школи, в котрих проживали учителі – дяки. Таких учителів було 



191 

тоді у Харкові 19 чол. При церквах були також і шпиталі. У Харківському 
колегіумі жили учні латинської школи. 

<…> Хоч Харків тоді був таким же полковим містом, як і Суми, 

Охтирка, Ізюм, Острогозьк і не мав значіння центра усієї Слободської України, 

але все ж таки він і по числу мешканців, і по соціальному складу свого 
населення відрізнявся від тих міст, мав над ними перевагу. Він був українським 

козацьким містом, але у ньому проживало стільки великоросіян, скільки їх не 

було ніде по інших полкових містах. У Харкові проживало вже тоді й 

великоросійське купецтво, котре трохи згодом значно збільшилося. Се все було 
початком того нового обличчя, котре прийняв Харків пізніше. У 1732 р. се був 

український город і з національного, і з соціального боку. Більш 90 % 

населення було українського. Перше місце займав козачий стан. Козаки були 
власниками більшості міських подвір’їв та будинків. За ними йшли українські 

ремесники – се теж був сталий мійський стан, котрий тримав у своїх руках 

потрібне для усіх рукомесло. Ремесники теж проживали у власних будинках. І 

козацтво, й цехові містилися тоді у Харкові не на підварках, а у самому місті, 
навіть у його центрі, на теперішніх центральних вулицях.  

<…>На плані 1768 р. ми бачимо й старий план Харкова, вулиці йшли не 

прямими, а кривими лініями; була сила пустопорожніх земель. Харків навіть у 
кінці XVIII ст. являв з себе велику слободу. Академік Зуєв і описує Харків 

такою слободою. Будинки, пише він, розкидані без ряду і ладу, але широко – 

версти на 3 або 4. Се були, як він каже, українські хати-мазанки. Були слободи 

– Захарківська, Залопанська, Клочківка і навіть хутори-підварки. По новому 
плану під Харків було одведено 637 десятин. Навіть у 1794 р. ледве не усі 

мешканці мали свої власні будинки: дворів було тоді 1807, домовласників було 

1601, усіх обивателів 1792 сімейства; з них не мали своїх будинків тільки 191 
сімейство. На початку XIX ст. Харків простягався з півночі на південь на 2 

версти, зі сходу на захід на 3 1/2 версти. Площа його захоплювала 7 кв. верст, 

або 1 750 000 кв. сажнів. На кожне подвір’я, включаючи сюди вулиці, 

приходилося 968 кв. сажнів, на кожного мешканця (їх було 11 000 чол.) – 160 
кв. сажнів, а у 1886 р. тільки 35 кв. сажнів. Се був, як ми бачимо, страшенний 

земельний простор. Не дивно, що тоді було в Харкові багато садів і навіть 

огородів. Найбільшу частину земель городяне добули даром. А позаяк існувала 
земельна власність і не було ніякої ні соціалізації, ні муніціпалізації землі у 

городі, то осельні землі переходили до нащадків, а також вільно продавалися й 

купувалися. Ціна на землі, матеріали для будівлі і на робочі руки стояла низька 

і через те й не трудно було кожному мешканцю здобути собі власну хату. <…> 
Населення Харкова, живучи в своїх власних будинках, де були й садки, й 

огороди, жило з хліборобства, або з ремесел, або з промислів та торгівлі. Не 

злиденно, не погано жилося харківцям під тодішнім українським, як то кажуть, 

режимом, себто урядом, особливо, коли московська воєводська влада була 
скасована і коли й козаки, й цехові мали свій власний козачий та цеховий уряд і 

свій козацький цеховий суд. Не дивно, що тоді було багато зроблено, щоб 

розвинути і поширити й свою культуру на національному грунті. Але так було 
тільки у часи автономії. Після скасування автономії швидко пішло «обрусєніе» 
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Харкова і знищення його національної української культури. Харків зробився 
спочатку намісницьким, а потім губернським городом, з усіма російськими 

губерніальними установами. Разом з ними у Харкові з’явилося й російське 

чиновництво на чолі з губернатором, козацька українська старшина 

перевернулася тоді у російських дворян. Новорождене місцеве дворянство 
дістало від цариці Єкатерини II жалованну дворянську грамоту, а укупі з нею – 

владу над усією країною. У Харкові робилися дворянські з’їзди, де одбувалися 

вибори. Оттак з’явився у Харкові командуючий клас над усім суспільством. 
Козацтво, з котрого складалася більшість населення, було скасовано і 

повернуто у казенних обивателів. Дуже збільшилося число чужоземців. 

Поширився й склався особливий стан російського купецтва, котрого у козацьку 

добу майже зовсім не було. Уже у кінці XVIII ст. появилися також і євреї, 
котрих раніше не було. Збільшилося число великоросійських ремесників – 

теслів, каменшиків і таке інше. Для будування університету В. Н. Каразін 

виписав з Петербурга чимало ремесників-чужоземців, особливо німців. Місцеві 
українські ремесники почали виробляти свої вироби головним чином тільки для 

людей простого стану і через се підупали й мусили переходити з центра міста 

на його окраїни. <…> На харківських ярмарках московські товари все більше та 

більше витісняли чужоземні й українські. Харків зробився центром просвіти і 
культури, але не української, а російської. Таким був і заснований у самому 

початку XIX ст. Харківський університет і нові гімназії, і повітова школа, і 

духовна семінарія. Учителі сюди приїздили не тільки з України, а і з 

великоросійських губерній. Колишні народні церковні школи, де трималася 
народня мова, були знищені й їх замінили нові, російські школи. Усе те ми 

бачимо у першій половині XIX ст., і уже те вело до русіфікації, цебто 

обрусіння, Харкова. А укупі й тим Харків перестав бути українським містом і 
тому, що в його населення увіходило постійно багацько переселенців з 

великоросійських губерній. Населення Харкова за XIX ст. збільшилося у 20 

разів, себто на 2000 %. Таке величезне число, очевисто, не могло з’явитися від 

натурального збільшення, і ясно, що у Харків з 20-х років XIX ст. ішло велике 
переселення народа з інших місць, як це докладно доказано Д. П. Міллером на 

підставі чисел в другому томі «Истории г. Харькова». Вже в початку 70-х років 

XIX ст. ледве не половина мешканців Харкова була не тубільцями, а захожими 
людьми (45 %). Більш усього переселенців дала Курська губернія, потім 

Орловська, Московська, Калузька і інші великоросійські. По перепису 1897 р. 

тільки 1/3 населення Харкова (32 тисячі) була тубільцями або з Харківського 

повіта, остатні 2/3 (73 тисячі) були чужаками. З однієї Курської губернії було 
23 тисячі чоловік, а з іншими великоросійськими губерніями Великоросія дала 

33 тис. чол., себто більш, ніж було тубільців. Число чужоземців теж значно 

збільшилося: з однієї Келецької губернії прийшло 1500 поляків, з Кавказа – 
1000 тамошніх мешканців, з чужих земель – 1200 чол. Оце переселення не 

української людності у Харків і змінило його колишнє українське обличчя, 

особливо в другій половині XIX ст. Новоприхожі гості опанували містом і 

одсунули геть на підварки старинних тубільців, колишніх хазяїнів міста й 



193 

країни, котрі здобули й кровію своєю оборонили од ворогів землю, поливаючи 
її своїм потом, заснували й Харків, захищали його і положили початок його 

промислам, торгівлі і культурі. «Воля», котра дала багацько переселенців, нові 

залізниці, поширення торгівлі, нові фабрики і заводи, військо, де широко 

панувала русіфікація, школи, де зовсім не допускали рідної української мови,– 
все це ще більше поширило русіфікацію Харкова. 

Але все-таки треба сказати, що українська стихія серед харківського 

населення трималася на протязі усього XIX ст. й дожила до наших часів. У 

початку XIX ст. Харків ще був українским містом, бо його населення у своїй 
більшості зберегло і свою мову, і одежу, і звичаї. І ще за часи Квітки (у 30-ті 

роки) справлялося у Харкові чисто українське весілля. Рейнгард у своїх 

споминах каже, що у 30-х роках у Харкові міщане й крестьяне розмовляли 
чистою українською мовою, мали й український побут й трималися українських 

звичаїв. Тримався сей побут і на Панасівці, і за Харковом, не кажучи вже про 

Заїківку, Журавлівку, Іванівку і інші колишні слободи. Тільки на Москалівці, де 

оселилися москалі, лунала народня великоросійська мова, а в центрі і серед 
панства і інтелігенції взагалі панував руський літературний язик. І у кінці 70-х 

років XIX ст. Харків був куди більше русіфі-цірований, ніж його повітові 

города або сусідня Полтава. А все-таки по перепису 1897 р. 25 % харківського 
населення признала себе українцями (45 092 чол., з них 23 430 мужського, 21 

662 жіночого полу), а 58 % признали себе руськими, або великоросіянами. 

Навіть можно думати, що в дійсності людей українського походження було у 

Харкові ще більше, бо серед його населення родом з Харківщини було 96 тисяч, 
а з Полтавщини – 5 тис, Київщини – 4 1/2 тис, Катеринославщини – 2 1/2 тис, з 

Подолії – 1 1/2 тис, усього з українських губерній 110 тис, і хоч якась частина 

їх, можливо, теж була великоросами, а все-таки здається, що немало з українців 
просто не признало себе українцями, бо не знали, хто вони такі, а інші, 

поробившися свідомими перевертнями, навмисне записали себе руськими. 

Цікаво, що українцями заявили себе більш усього нижчі стани суспільства – 

військові, залізнодорожні і домашні служащі, сільськогосподарські торговці. А 
коли так, то не можна сказати, що навіть тепер Харків по складу свого 

населення являється чисто «русским» городом. 

Українське національне відродження у Харкові у XIX ст. На протязі 
усього XIX ст., коли йшла русифікація Харкова і України, коли од українського 

народа, який проживав по селах Харківщини, де він складав і досі складає з 

себе переважно значну більшість, одірвалися цілі стани, як дворянство, чиновні 

люди, купецтво, взагалі інтелігенція – у сі ж самі часи почали виявлятися з сієї 
самої інтелігенції окремі особи, котрі щиро любили український нарід і хотіли 

приблизитися до його, ознайомитися з його життям, з безмірними багацтвами 

його поезії, з його побутом, з його мовою. Вони почали писати по-українськи і 

утворили нову українську літературу; інші збірали пам’ятки української історії, 
працювали над науковою історією української мови. Така щира любов до 

України утворила серед харківської інтелігенції купки й гуртки українських 

народолюбців; ми бачимо їх у Харкові на протязі усього XIX ст. Вони 
утворювалися серед молоді – учнів вищих і середніх шкіл, особливо 
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універсітету, і серед суспільства, й значну участь у них приймали професори 
Харківського університету. До сього треба додати, що Харківський університет 

взагалі був прихильний до українознавства і дав чимало славетних діячів на сій 

ниві. Він з самого початку свого існування добре зрозумів, що окрім загальної 

мети – утворення науки і викладання лекцій – перед ним, яко краєвим центром 
освіти, поставлена ще одна поважна мета – працювати на користь тієї країни, де 

він заснувався, для того населення, яке зробило такі величезні жертви для 

можливості мати вищу школу у свойому рідному краю – у Слобожанщині. Про 
се докладно оповідано у моїй «Історії Харківського університету», але се 

повинні твердо знати усі теперішні університетські діячі і все суспільство, коли 

воно підіймає питання про відносини університета до України. Треба добре 

пам’ятати про те, що коли б слободсько-українське суспільство – усі його стани 
взагалі – не внесло б своєї жертви на університет, Харків ніяким побитом не 

мав би університета раніше Києва. Треба завжди пам’ятати й про жертву 

харківських військових обивателів слобожан – 150 десятин землі на Сумському 
шляху, котрі варті тепер багато мільйонів карбованців (там тепер красуються 

нові будинки клінік і лабораторій нового університетського городка). І 

Харківський університет на протязі 100 років свого існування багато зробив для 

України – про се можна знайти цікаві звістки у виданих під моєю редакцією 
ювілейних університетських виданнях – для пізнання і землі, і населення 

України, і можна тільки висловити бажання, щоб тепер, коли для сього нема 

ніяких перепон, коли для української мови, здається, настала воля – щоб тепер 

праця університета у сьому напрямкові поширилася, а не зменшилася, а 
особливо – щоб не було ніякого ворогування проти сього поширення. 

Щирим українцем серед перших професорів Харківського університету 

був, по оповіданню Цебрікова, Комлишинський, котрий розмовляв по-
українськи, також, як і усе його семейство – батько та сестри; побут їх був 

також український. З професорів Харківського університета вийшов і один із 

славетних поетів Украйни – П. П. Гулак-Артемовський, котрий у 40-х роках 

XIX ст. був і ректором університета. Він писав чудовою, яскравою, народньою 
слободсько-українською мовою<…>. 

Харків дав також і славетного українського письменника Григорія 

Хведоровича Квітку-Основ’яненка, котрий належав до звісного нам старшин-
ського роду Квіток, що дав і слободсько-українських полковників і усяких 

старшин. Григорій Квітка був славним суспільним діячем у Харкові, прожи-

ваючи на Основі, і іще далеко більшу славу заслужив яко письменник-прозаїк. 

Тут він зайняв перше місце серед українських письменників старих часів 
українського письменства. Два тома його оповідань вийшли у 1834 р. і мали 

надзвичайний успіх, особливо на Слобожанщині та у Харкові, бо він змалював 

там правдиво життя слободсько-українського селянина з великою щирою 
прихільністю до нього, з великим знаттям його побуту, його мови, його історії. 

Він не тільки любив українську народну мову, він сам думав на сій мові і писав 

на ній свої найкращі твори; те, що писав він по-російськи, виходило якимсь 

блідим і неяскравим. Не дивно, що на нього одночасні тодішні харківські 



195 

письменники – Гулак-Артемовський, М. Костомаров, А. Метлинський і уся 
молодь дивилися, як на батька української прози. Проф. Ізм. Ів. Срезневський, 

оповістивши Погодіна про смерть Квітки (умер у 1843 р.) і про його похорон, 

на котрий прийшов не тільки увесь Харків, але й селяне поблизьких осель, 

додає до сього, що Квітка був першим народним письменником на Україні. 
Через Квітку навіть і Харків одержав значіння літературного центра не тільки 

серед українських, але серед російських письменників; і ті, і другі або 

листувалися з Квіткою, або заїздили туди, щоб з ним познайомитися. Велике 

значення мав Квітка і для гуртка молоді, котра цікавилася українством, бо він 
сам був немов живим українським літописцем, істориком і етнографом; великій 

вплив він мав і на Костомарова, і на Срезневського. Славетний історик М. І. 

Костомаров учився у Харківському університетові, і під впливом українських 
етнографічних розвідок і Квітки сам почав писати по-українськи вірші й драми 

(у кінці 30-х і початку 40-х років): «Савву Чалого», «Переяславську ніч» 

(драми), українські балади, переклади з Байрона, самостійні вірші. Другий 

учень Харківського університету А. Л. Метлинський зробився у ньому ж 
професором і теж разом з етнографічними виданнями (пісень) видав власні 

поетичні твори – «Думи і пісні та ще дещо». Тут і власні вірші автора, і 

переклади з німецького, чеського, польського, сербського і словацького. 
Метлинський добре володів українською мовою, але поетичного талану у нього 

було дуже мало. Мотиви його поезії невеселі, іноді помічається вплив на нього 

народ-ньої поезії; є щира любов до старої козаччини, її високих могил, до 

степу, до батька Дніпра. <…>. Близькі відносини до Харкова мав і М. Л. 
Кропив-ницький, котрого тут і поховано з пам’ятником на могилі. У Харкові 

видавалися і його драматичні твори. У тих творах чудова чисто українська 

степова (херсонська) мова, велике знаття українського народнього життя, 
живий юмор, правдиві картини народнього побуту й соціальних відносин. 

Міцно були зв’язані з Харковом і двоє Олександрових – батько й син. Батько 

писав гарні вірші з гумористичним відтінком, син – В. С. Олександров – 

написав драму «Ой не ходи, Грицю», оперету «За Неман іду», перекладав 
псальми на українську мову («Тихомовні співи на святі мотиви»), видав збірник 

пісень, писав гарні чулі вірші. Згадаємо ще з покійних про Масловича й 

Манжуру, обминаючи живих. 
У Харкові вийшло чимало альманахів, або збірників, де було 

надруковано багато українських творів і праць про Україну. Першим таким 

альманахом був «Український альманах» 1831 року: тут помістили свої 

українські вірші Шпигоцький, Л. Боровиковський. У 1833 р. вийшла у 2-х 
книжках «Утренняя Звезда», де ми бачимо твори Квітки (Солдацький портрет), 

Гулака-Артемовського, Гребінки (байки і переклад пушкинської «Полтави»), 

Котляревського (уламок з «Енеїди»). У 1841 р. вийшов «Сніп» Корсуна, де усі 

твори були надруковані тільки по-українськи; там ми бачимо твори Ієремії 
Галки (Костомарова), Кореницьких, Писаревського, Петренка, Корсуна. У 

початку 40-х років вийшло 4 тома «Молодика» Бецького, де ми бачимо 

українські твори одного Гребінки і велике число праць і джерел по історії 
України <…>. В. С. Олександрову пощастило скласти свій альманах з творів 
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великого художнього значіння: там ми бачимо твори Самійленка, Біліловського 
– переклад шилеровського «Дзвона» і дуже гарні вірші («З Альпів», «Дайте-бо 

жить»), оповідання Грінченка і Ганни Барвінок, переробки самого 

Олександрова. Збірник являється доказом того, як виросла українська 

письменність у кінці XIX в. І справді мусила бути вже досить вироблена 
українська мова, коли на неї можна було перекласти шилеровського «Дзвона». 

Усі оці українські твори свідчать про те, що у Харкові жила Україна, для 

відродження котрої й працювали сі письменники. 
А разом з ними працювали над сим же відродженням України діячі 

української науки і культури. Тут багато було зроблено професорами 

Харківського університета як старих, так і наших часів. 

З боку української етнографії треба згадати, що перший збірник україн-
ських пісень кн. Цертелева вийшов у 1819 р. Далі у 1831 –1832 рр. була видана 

у Харкові професором (потім славетним академіком-славістом) І. І. 

Срезневський «Запорожская старина», 2 часті в 5 книгах, де зібрано було 
багацько народних дум, пісень історичних і розвідок. Дещо з сих матеріалів 

було потім критикою одкинуто, але взагалі збірник зробив велике вражіння на 

суспільство і підняв дуже угору і мову, і поезію, і історію українського народу. 

Про се свідчить, наприклад, українська вірша, присвячена Іеремією Галкою 
(себто Костомаровим) у 1839 р. Срезневському, і споминки Костомарова в його 

автобіографії. Щодо українського язика, то Срезневський спочатку у 1834 р. 

визнавав його самостійним слов’янським, а потім уже вимовлювався проти 

особливого українського письменства і культури. Визначається яко український 
етнограф і професор А. Л. Метлинський. Він збірав не тільки тексти пісень, але 

й їх мотиви; бандуристи, згадує Де-Пуле, були його дорогими гостями. У 

Харкові у 1848 р. він видав «Южнорусскій сборник», а у Києві у 1854 р. 
«Народныя южнорусскія песни» – там умістилося більш 400 пісень, коли у 

збірнику Максимовича їх було тілько 130. А. Л. Метлинський щиро любив 

український язик і ставив його у ряду з іншими слов’янськими язиками, а потім 

лічив його вже тільки особливим «наречіем русскаго языка». У Харкові почав 
свою наукову діяльність над історією українського народа і пам’ятниками його 

словесності і славний історик М. І. Костомаров, про поетичні видання котрого 

під псевдонімом Ієремії Галки ми вже оповідали. Він написав і видав у Харкові 
розвідку про унію, котру, одначе, було спалено «за вредное направленіє». Тоді 

М. І. Костомаров мусив написати, щоб зробитися магістром руської історії, 

нову розвідку – «Объ историческомъ значеній народной русской поезій», де 

більш усього оповідав про українську народну поезію. Писав М. І. Костомаров, 
пробуваючи у Харкові, розвідки по українській історії, а також по історії 

українського письменства. Почали розробляти у Харкові у першій половині 

XIX в. і місцеву слободсько-українську історію – І. І. Квітка (дядько Гр. Хв. 
Квітки), сам Гр. Хв. Квітка, І. І. Срезневський і Харківський архієпископ 

Філарет. І. І. Квітка написав «Записки о Слободских полках» (X., 1812 р.), Гр. 

Хв. Квітка – «Історико-статистичний опис Слобожанщини» (в Харківських 

губернських відомостях 1838 р.), «О слободских полках» («Современник», 
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1840), «Украинцы» («Современник», 1841), «Городъ Харьковъ» 
(«Современник», 1840). Ще треба згадати й про історичне оповідання Г. Хв. 

Квітки «Основаніє Харкова». І. І. Срезневський склав, на підставі джерел, хоч 

невеличку, але дуже поважну розвідку – «Историческое изображеніе 

гражданскаго устроенія Слободской Украины». Цікаво буде нагадати тут, що й 
М. І. Костомаров на підставі архівних джерел склав історію Острогозького 

Слободського полка, але його рукопис жандарми у нього конфіскували, і там 

він у них і пропав. Велике значіння мало для свого часу «Историко-

статистическое описаніє Харьковской єпархій» архієпископа Харківського 
Філарета (Гумилевського) у 5 розділах, де зібрано багацько архівного матеріалу 

не тільки по церковній, але й по гражданській історії Слобожанщини. За сю 

поважну працю архієпископа Філарета можна вважати немов Нестором 
(літописцем) слободсько-української церковної історії. У другій половині XIX 

ст. у Харкові ми бачимо поважні етнографічні збірки пам’ятників української 

народньої словесності і наукові праці по українському язику, письменству і по 

історії українського народа. На першому місці тут стоїть великий лінгвіст Ол. 
Аф. Потебня, самий славний з професорів Харківського університету за усі 

роки його існування (род. у 1835, умер у 1891 р.). Він учився у Харківському 

університеті, і, як сам каже, збірник українських пісень Метлинського був 
першою книжкою, по якій він почав учитися українській мові. Його праці по 

українознавству торкаються більш усього мови і етнографії. «Заметки о 

малорусскомъ наречіи», «Объяснещя малорусскихъ и сродныхъ народныхъ 

песенъ» (2 тома), критичні замітки на видання галицьких пісень Як. 
Головацького, на розвідку П. Житецького про звукову історію малоруської 

мови і інші. Він знав як ніхто українську мову і сам переклав на неї віршами 

частину «Одісеї» Гомера, видав вірші Гулака-Артемовського, оповідання Г. Хв. 
Квітки, вірші Манжури. Він стояв за самий широкий розвій усіх народностей і 

їх мов, включаючи сюди й український нарід. З сього боку й тепер дуже велике 

значіння мають його погляди на шкоду од обрусіння й ополячення України. 

Учнем О. Аф. Потебні був проф. М. Хв. Сумцов (род. в 1854 р.), котрий має 
дуже численні і поважні праці по історії старого українського письменства і 

української етнографії. По історії археології України, особливо Лівобережної, а 

іще більш Слободської, на протязі 35 років у Харкові працює і автор сієї 
книжки. По історії місцевої церкви працювали професор А. С. Лебедев і 

протоієрей Мик. Лащенко, а по істерії місцевого мистецтва – професор Є. К. 

Рєдін; цікаво, що Лебедев і Рєдін не були українцями, але щиро працювали на 

користь України. Теплим словом треба згадати тут і Єфименків, з котрих 
покійний Петро Савич був українцем, але його дружина – Олександра 

Яковлевна не була українкою, що не перешкодило їй дати цінні праці по історії 

й правознавству України, причім майже усі свої твори Олександра Яковлевна 

написала власне у Харкові. Треба тут пом’янути також і про випадкові розвідки 
професора П. Лавровського (про українську мову), професора Зеленогорського 

(про Сковороду). Торкалися України у своїх розвідках і професори інших 

факультетів, наприклад, природничого (Черняев, Борисяк, Гуров), юридичного 
(М. О. Максимейко). Багато було зроблено для зрозуміння природи, історії, 
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етнографії України і науковими товариствами при університеті – Історико-
філологічним, Природничим. При Історико-філологічному товариству був 

заснований історичний архів, куди зібрана була П. С. Єфименком і мною 

величезна сила архівних джерел для історії Лівобережної и Слободської 

України і де працювало багато робітників, які розробляли історію України. 
Серед них треба визначити І. В. Теличенка, М. М. Плохинсько-го і особливо 

талановитого і щирого українця, мого незабутнього учня й співробітника 

Д. П. Міллера. Товариство видало багато матеріалів по історії і етнографії 
України. У 1902 р. у Харкові одбувся Археологічний з’їзд, для котрого більш 

усього працював проф. Є. К. Рєдін і нащадком котрого явилося чотири 

українських музея: 1) Археологічний і історичний відділ у Музею старовини 

Харківського універсітету, 2) церковний відділ слободсько-української 
старовини у сьому ж музею, 3) Єпархіальний музей церковної слободсько-

української старовини, 4) Етнографічний музей Слобожанщини при 

Харківському університеті, для котрого багато було зроблено проф. О. М. 
Красновим і О. П. Радаковою. При Харківській книгозбірні був утворений 

український відділ. Видавничий комітет Харківського товариства грамотності 

видавав, коли я був головою його, і українські книжки. Тепер се діло широко 

поставив і веде Союз кооперативів. Декілька років у Харкові існувало 
Українське товариство Квітки, тепер заснована «Просвіта». Щодо українського 

мистецтва у Харкові, то про церковний відділ університетського музея і 

Єпархіальний музей Слобожанщини я вже казав. У Харківському міському 

музею ми маємо колекцію картин вельми славного художника Сергія Івановича 
Васильківського, де намальовані у хварбах старі українські церкви; є там також 

колекція портретів слобожанських діячів. У університетському Музею 

мистецтва є відділ української старовини, а також картини деяких українських 
художників, наприклад, Д. І. Безперчого і інших молодих. Багато картин з 

української природи дали художники Ткаченко і Левченко. Слобожанщина 

(Чугуїв) дала нам і великого художника І. Є. Рєпіна. С. І. Васильківський 

залишив у спадок рідній Слобожанщині усю свою величезну колекцію картин, 
щоб заснувати для них Музей Слобожанщини. Щодо українського театру, то 

він був у Харкові, хоч не постійним, і у старі, і особливо у наші часи. В старі 

часи на ньому славився вельми талановитий український артист Соленик, якого 
поховано на Харківському кладовищі і було навіть поставлено на могилі 

пам’ятник з українським написом на ньому. Грав у Харкові у «Москалю 

Чарівнику» славетний російський артист Щепкін, але найбільш зробив для 

українського відродження серед широких мас харківського населення батько 
нового українського театра Марко Лукич Кропивницький, а також і інші 

корифеї української сцени – М. К. Заньковецька, Садовський, Затиркевич і 

другі українські артисти, що грали й тепер грають у Харкові. Українське слово, 
пісня, український побут й життя будять любов до свого рідного і тільки 

забутого серед тих українців, котрі ніколи не вживають рідної мови, але не 

забули її, бо чули її або на селі, або читали у книжках. Тепер, коли спали 

кайдани з українського народа і з його мови, коли у нижчих, середніх і навіть 
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вищих школах викладається українська історія і письменство, коли і в 
позашкільної освіті, і в суспільстві, і навіть у уряді українському язику дається 

відповідне йому місце, відродження й серед городянського населення взагалі 

пошириться й зробиться більш глибоким. На протязі усього XIX ст. у Харкові 

існували гуртки української молоді, були гуртки й громадян, таких, як 
Д. П. Пильчиків , котрий приймав участь ще у Кири-ло-Мефодіївському 

брацтві, а потім у заснуванню Товариства ймення Т. Г. Шевченка у Львові, або 

О. Л. Шиманов, котрий написав цікаву розвідку про старозаїмочне 

землеволодіння у Слобожанщині. Згадаємо тут й про славного земляка 
М. І. Драгомирова, котрий, наїжджаючи у Харківщину, розмовляв по-

українськи і щиро любив Україну і її побут. Була й студентська громада3 за 

часи вже мого ректорства у Харківському університетові, і з неї вийшли сучасні 
молоді діячі українського відродження у Харкові. Українське відродження у 

Харкові буде ширитися, як і по інших містах України. Не може тепер Харків 

одмежитися од селянського українського життя Слобожанщини і інших частин 

нашої неньки України. Це відродження (а не українізація) повинно бути 
вільним, без жадного примусу. Хай вільно проживають на Україні усі нації; хай 

усяка живе по-свойому, починаючи од наших рідних братів великоросіян та 

білорусів, бо національний грунт потрібен для кожної. А українська культура 
нехай шириться поміж українцями і хай про її поширення турбуються й 

піклуються діти України – усі, хто любить свій нарід і бажає йому добра, бо 

чужі за се не візьмуться. Нехай усім народам живеться вільно на Україні, але 

нехай нові поселенці на Україні пам’ятають, що не може бути зневажений на 
своїй рідній землі (як се було раніше) той український нарід, котрий заселив її, 

захистив од ворогів і довгі часи поливав своїм трудовим потом. А ми, діти 

України, будемо усі пам’ятати великий гуманний заповіт незабутнього Кобзаря: 
Роботящим рукам, роботящим умам 

Перелоги орать, думать, сіять, не ждать – і посіяне жать. 

Себто значить, що працю на користь народа повинні вести і сам нарід, і 

у згоді з ним і його інтелігенція. 
 

ЗАВДАННЯ 2 

 

Юрій Шевельов (Юрій Шерех). Четвертий Харків 

 

Юрій Шевельов (псевдонім Юрій Шерех) (1908, Харків – 2002, Нью-

Йорк) – славіст-мовознавець, літературний критик, історик української 

літератури. В його працях постають концепції «пешого», «другого», 

«третього», «четвертого» Харкова, що є різними етпапми 

самоусвідомлення міста. Прочитайте текст Шевельова, написаний в 1948 

році78. З якими явищами культурного характеру пов’язує автор кожен 

Харків? Яким Харків є сьогодні і які обриси можна дати «п’ятому» 

Харкову? Що впливає на ідентичність харків’ян сьогодення? 

                                                           
78 Це стаття, яка була написана Шевельовим як післямова до книги Леонида Лимана «Повість про 
Харків». 
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«Що се таке? крий Матер Божа!» – аж скрикнула Івга, з гори побачивши 

вже не свій, а губерський город; сплеснула руками і не зна куди і розглядати. 

Так дух і заньмається, і у животі похолонуло. «Дивлюсь, каже, собі, дивлюсь, і 

кінця не видно. А церков же то, церков! .. А хором же то, хором! .. Ну, тут коли 
не пропаду, то добра буду … Та вже ж!» – «Як у лісі хожу, аж сумно було! 

Народу на базарі – не протовпишся, а нема ж тобі ніякісінького знайомого! 

Ніхто тобі не кланяється, ніхто ні об чім не пита. Сльози мене, каже, пройняли! 
Блукаю, як та сирота. Задзвонили до церков – та й дзвони ж! аж і досі у вухах 

гуде! – я й пішла до самої великої та до хорошої церкви. Що ж? Мене салдати і 

не пустили; вже я і гривню давала, не пустили та й не пустили». 

Так сприймають Харків люди патріярхального села, герої Квітчиної 
«Козир-дівки». Чужою і незбагненою озією. А ще ж не так давно і Харків був 

патріярхальною слободою! 

Невідомий рік його народження. Десь у середині ХVІІ сторіччя стомлені 
війнами Богдана Хмельницького і початком Великої Руїни оселилися тут ті, хто 

хотів тягар козацького життя проміняти на ідилію спокійного хліборобського 

ладу розмірно мирної Слобожанщини. Та ідилії в історії тривають недовго. 

Поволі, але певно на лагідні слободи спадає з півночі тінь зажерливої Москви. 
Хутори стягаються в місто. Виростають ремісничі квартали. Ще вчить 

української мудрости Грицько Сковорода, а поруч на горі над Лопанню 

виростають «Присутственные места», а по другий бік річки, за мирними 

вулицями Чоботарською, Коцарською, поруч мирної Ганчарівки виростає 
другий символ режиму – тюрма: острог, як називає її Квітка. І патріярхальний 

український світ із острахом і нерозумінням дивиться на потвору, що виростає 

поруч, на його ж землі, його ж працею й коштами … 
Минає яких сорок-п’ятдесят років – і література лишає нам нове 

свідчення про Харків. Не дивно, що цього разу воно належить перу російського 

письменника. Бо Харків стає чимраз виразніше випадовою брамою наступу 

Москви на Україну. Антін Чехов пише про Харків як про брудне і небруковане 
місто російського купецтва. Уже втягнулися в орбіту міста навколишні 

українські села: Панасівка; Журавлівка, Москалівка, Заїківка, Основа, Холодна 

Гора. Уже закладаються нові побічні осередки, – і вони вже носять не 
українські імена: заводи групуються на Пєтінці; Рашкіна дача, Тюріна дача … 

В місті тон задають купецькі династії: Жевержеєвих, Пономарьових і Рижових, 

Уткіних, Сєрікових, Ігнатових, Соколових … Вони тягнуться з півночі, 

принаджувані багатством української землі. Нидіють старі слободи. 
Розбудовується новий центр міста. Російський капітал вкупі з французьким і 

бельгійським розбудовує Донбас. Харків стає воротами Донбасу. Ворота 

отвором розчинені на північ. Покоління українських просвітян – у відступі і в 
обороні перед насуванням чужої сили. Харків для них ворог. 

І от у вибуху Української Національної Революції 1917–1920 років 

українська стихія знову вливається в місто. Короткими шквалами, повсякчас 

відкидана силами з півночі. Але вже вдирається. Чужа сила, змушена 
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номінально визнати Україну, навмисне столицею України проголошує Харків: 
якщо досі він був навстіж відкритими воротами з півночі на південь, то чому б 

йому й тепер не виконувати цю ролю? Але українську стихію, що вийшла з 

берегів, уже не загнати в спокійне річище патріярхального селюцтва. Вона 

приймає виклик. Харків столиця України? Гаразд. Тоді зробімо Харків 
українською столицею. Більше: зробімо його осередком і символом нової 

України. Відступу більше не буде. Час Ївг, що побожно-злякано оглядали 

дивовижі міста, скінчився. Харків буде українською столицею української 

України. 
Був Харків слобід, хуторів і ремісників. Був Харків – провінційне 

купецьке місто неісходимої і безвихідно-сірої російської імперії. Тепер 

Хвильовий проголошує третій Харків: символ українського урбанізму. 
Здибленої і м’ятежної України. О, він знає біографію міста: «Чудово: смердюче, 

промислове місто велике, але не величне – забуло слобожанське народження, 

забуло слобожанські полки, не утворило американської казки: не йшли будинки 

в хмари – чудово, воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди на сотні 
віків». Разом з Тичиною він може спитати: «Харків, Харків, де твоє обличчя? до 

кого твій клич? Угруз ти в глейке многоріччя, темний, як ніч. Угруз ти так: між 

горбами тупу на ‘днім місці, тупу». Але разом з Тичиною він знає, куди 
проривається новопостала столиця: в український степ, в українську стихію: «І 

раптом прорвався мостами – і вже ти в степу! І вже тебе віте’ – розгони, отгони 

і гон! .. Ех! чор!тового сина, отут уже ти невгомонний». 

Нехай «над твоєю весною такий іще вітер і сніг. Сніг-мочар, березневий 
дощ-мочар». Нехай тільки «вгорі годинник горить над тобою, над твоєю, над 

нашою головою». Але таки горить. І вже березень. Прийде літо. Загоряться 

вогні. Буде оновлена Україна. І тоді Хвильовий вигукує: «Я безумно люблю 
город»: 

Ніч. Весна. Гримить повінь. На дальньому костьолі горить огонь і теж 

творить поему. Я мовчу. Марія мовчить. На мосту тихо, і тільки мутні води 

клекочуть і тікають у невідому даль. Тоді я знову пізнаю, як я безумно люблю 
город. Уранці, в гopoді, де незнайомі вулиці, а по них проходиш якось невідомо 

й задумано: приходять і зникають давно забуті тіні іхтіозаврів, і розчиняється 

рожеве вікно в майбуття. Гарно приїхати в город із села, коли в кварталах 
дрімає тиша, дрімають візники, а по вулицях метуть двірники, коли в городі 

прокидається ранок і гулко цокотить фаетон, а потім – змовкне. 

– Слухай, Nicolas! Коли я думаю про міські квартали, я думаю, що я чула 

юнка з голубими прозорими віями, що я амазонка і джигітую десь у заозерних 
краях … Слухай, Nicolas! 

Ніч. Весна. Гримить повінь. І тікають мутні води в невідому даль. 

Ніч. 

Весна. 
Міст. 

Марія. 

Покоління запальнооких романтиків, покоління юнок з голубими 
прозорими віями рушило на завоювання Харкова. На подолання провінційного 
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спокою. Ви проголосили Харків столицею України? Гаразд, ми зробимо його 
таким. Ми сповнимо його, українським змістом. Третій Харків – Харків 

Хвильового і ВАПЛІТЕ, Курбасового «Березоля», виставок АРМУ в залях 

колишнього манастиря, непримиренно-палких диспутів у Будинку літератури 

ім. Блакитного на Каплунівській, Курсів сходознавства, українського 
студентства, українського походженням, душею, програмою і прагненням, 

поволі українізованих заводів і установ, неповторний, невідтворний, сповнений 

життя і безумудерзання. Третій Харків, Харків нашої молодої молоді. 
Третій Xapкiв за адміністративним поділом був столицею такої собі 

УРСР. Але його ідеологи i його покоління духово стверджували його 

столичність i в своїй творчій мрії підносили його на рівень центру світового. З 

цим помиритися Москва не могла. Ідеологи покоління і все те покоління, що 
наважувалося мислити, мусіли бути знищені. 13-го травня 1933 року лунає 

постріл у кабінеті Хвильового. Перестає битися серце Скрипника. За справу 

береться ГПУ. Сотні, тисячі і десятки тисяч харків’ян після допитів на 
Совнаркомівській і Чернищевській прощаються з життям, розстріляні чекістом 

або відтранспортовані на північ і схід. Вночі таємничо зникає з майдану 

пам’ятник Блакитному-Елланові. «Березіль» робиться казеним «театром ім. Т. 

Шевченка» і ставить етнографічне «Дай серцеві волю, заведе в неволю». Поруч 
засновується «Театр русской драмы». Закладається російська газета «Красное 

знамя», а український «Харківський пролетар» перейменовується згодом на 

«Соціялістичну Харківщину»: хай мужики ще читають українську газету, але 

місту потрібна російська – як кожному провінційному місту неісходимої 
російської імперїї. Ніяких столиць, ніякої України. Вирок м’ятежному третьому 

Харкову вивершують два акти: голосно-прилюдне перенесення столиці до 

Києва і – тихцем, непомітно, вночі – зрівняння з землею могил Блакитного, 
Скрипника, Хвильового. Третій Харків, оспіваний так пристрасно і ніжно, так 

велично і так людяно, з такою гордістю і з такою ліричністю Хвильовим, 

поховано. Без некрологів, без надгробних слів. Під гробове мовчання. 

А ті, хто лишився? Оті, кого «оковано, омурано»? Що становив собою 
четвертий Харків: гніздо свідомих бунтівників чи кубло «чесних» обивателів 

нового режиму? Як він жив, чим він дихав? Про це підсовєтська література не 

сказала досі нічого (говоримо про літературу, це про макулятуру – та, звичайно, 
щось верзла, про стахановців, про жити стало краще, жити стало веселіше., про 

квітучі міста квітучої України, – але, хвалити Бога, – є слова і цілі книжки і 

навіть цілі бібліотеки, які ніби сказані, написані, – але водночас не існують. 

Просто не існують! Істина, якої ніколи не зрозуміють графомани, що 
квапляться видати свої твори, і душителі літератури, які розглядають 

письменників як фельдфебелів). Про це підсовєтська література і не скаже 

нічого. Бо четвертий Харків – це має бути за всіма плянами партії і уряду 
суцільна провінція. А як же посміє вона сказати, що це провінція? Таж коли 

провінція усвідомлює й каже, що вона провінція, – це вона робить перший крок 

до того, щоб перестати бути провінцією. А цього Москва, законодавець і суддя 

підсовєтської літератури, ніколи не дозволить. Бо вся політика Москви 
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спрямована на те, щоб усю Україну тримати в стані і на рівні сірої 
провінційности. 

І стан четвертого Харкова – це стан Чернігова, Кам’янця і … Києва – і 

всіх міст завойованої України. Тільки що в третьому Харкові особливо пишно й 

велично розквітла була мрія про столичність, і тому особливо разючий тут 
контраст із занепадом і нидінням четвертого Харкова. Тож не помилимося, 

сказавши: четвертий Харків – це вся Україна сьогодні, хіба може покищо з 

винятком «возз’єднаних» після 1939 року областей. 

Чи ж треба говорити, що пізнання четвертого Харкова – conditio sine qua 
non розгортання українського визвольного руху і здвигнення нової української 

держави? Дуже легко вимріяти собі таку еміграційну вежу з слонової кости: я з 

совєтами нічого спільного не маю, в жадні компроміси з ними не заходив, я 
чистий і незайманий! Але народ український живе в четвертому Харкові, там 

він бореться і пристосовується, гине і виживає, існує і мислить, будує і терпить. 

Тому з погляду державної рації, з погляду потреби здвигнути згодом 

п’ятий Харків, який мислитиме і поводитиметься велично й суверенно, який 
поруч Києва, Львова, Одеси і всієї незчисленної маси міст і сіл українських 

почуватиме себе осередком української ідеї і тому – духовою столицею, – з 

цього погляду нема перед нашою наукою, нашим мистецтвом завдання 
важливішого, відповідальнішого й нагальнішого, як пізнання й усвідомлення 

ментальности і всього духового обличчя людини четвертого Харкова. 

<…> 

 
ЗАВДАННЯ 3 

 

Прочитайте два тексти. Перший з них – це текст доповіді Андреаса 

Капелера, професора східноєвропейської історії Віденського університету на 

форумі «”Поверх кордону”: концепція прикордоння як об’єкт дослідження» 

(Часопис «Україна Модерна», випуск 18/2011 «Пограниччя. Окраїни. 

Переферії»). Що собою представляють «Border studies»? Які регіони України 

і за яких історичних часів підпадають під ці дослідження? Як впливає 

«порубіжжя» на ідентичність людей? 

 

Прочитайте другий текст – сучасної харківської дослідниці культури 

Слобожанщини Олени Титар. В чому історична культурна специфіка 

Слобожанського регіону? Як проявляє себе діалогічність культури і які є її 

плюси та мінуси? Як трансформується ідентичність в умовах 

«порубіжжя»? Які сутєві зрушення в усвідомленні ідентичності сталися в 

Україні та на Слобожанщині зокрема після 1991 року? Після 2014 року? 

 

А. Капелер. «Поверх кордону»: концепція прикордоння як об’єкт 

дослідження. 
 

Насамперед у мене виникають проблеми із семантикою понять. В 

англійській мові, що є провідною мовою науки, існує, по суті, три поняття: 

border(land), frontier і boundary. У французькій також є декілька: frontière (з 
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якого і походить frontier), confins, limite. В німецькій, натомість, маємо лише 
одне поняття – Grenze. Водночас Grenze – одне зі справді нечисленних 

німецьких слів, запозичених зі слов’янських мов (у цьому випадку – з 

польської). Його запозичення постало в контексті змінного німецько-

слов’янського кордону Середньовіччя. Більш специфічними термінами були 
Rand (межа), або ж Randgebiet (межова область / територія); в науковій мові 

також використовують англійське поняття frontier. У російській мові можна 

обирати між такими поняттями, як граница, край, окраина і рубеж; а в 
українській знаходимо такі слова, як границя, грань, межа, кордон і рубіж. 

Я не маю змоги далі заглиблюватися в специфічну семантику понять; 

хочу лише вказати на те, що їх значення в кожній окремій мові не є тотожним.  

Якщо йдеться про англійську, то розмежувати в ній три названі терміни 
не так і просто. Frontier позначає мобільний та динамічний кордон і стосується 

процесу та зони перетину. Boundary, натомість, має на увазі стійкий кордон, 

часто – державний. Border і borderlands є загальнішими поняттями, які 
об’єднують і frontier, і boundary. Поняття borderlands також включає уявні межі 

/ кордони. 

<…> 

Border і borderlands часто стосуються кордонів у їх новочасному 
розумінні – відносно стабільних кордонів держав. Для нових територіальних 

держав, посталих у XVIII столітті, кордони були конститутивним елементом, а 

контроль над ними – частиною державної владної монополії та гарантії 

державної території. Державні кордони розділяють не лише політичні, а й 
правові, адміністративні, а часто й економічні, соціальні та культурно-релігійні 

системи. Домодерні кордони, натомість, не були чітко маркованими, вони були 

прозорими. Конкуренцію їм становили внутрішні кордони в межах політичних 
одиниць. 

Модерні державні кордони, визначення кордонів і конфлікти, з ними 

пов’язані, віддавна є об’єктом дослідження історії дипломатії та історії 

політики. Сюди належать також аналіз межових регіонів, прикордонних земель, 
за які вели постійну боротьбу дві держави, – як-от Ельзас і Сілезія. 

Border studies, які виникли за останніх 25 років, додають до старих нові 

запитання. Вони тісно пов’язані із суперечливими тенденціями розвитку. З 
одного боку, за цей час упали кордони, було ліквідовано «залізну завісу», що 

впродовж сорока років витворювала майже герметичний кордон посеред 

Європи. З об’єднанням Європи модерні державні кордони Центральної та 

Західної Європи дедалі більше втрачають своє значення. З іншого ж боку, через 
розпад Совєтського Союзу, Югославії та Чехословаччини в Центральній та 

Східній Європі постали нові державні кордони. Нерідко цей процес 

супроводили збройні конфлікти, які віддавна є об’єктом досліджень історії 
окремих держав; а в деяких випадках (скажімо, в Боснії, Придністров’ї та на 

Південному Кавказі) з’ясування і визначення кордонів триває й досі. Хоч 

об’єднання Європи призвело до ліквідації багатьох кордонів, водночас постали 

нові обмеження – як-от кордони ЄС та Шенґенської зони. 
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Поряд із цими актуальними політичними перешкодами, посилився 
інтерес до прикордонних територій у зв’язку з новими культурологічними 

тенденціями. Мова йде про наслідки т. зв. spatial turn, який повернув простір 

історії і водночас реконструював його, поставивши питання про ментальне 

мапування (mental mapping) і коґнітивну географію. Також слід згадати про 
транснаціональні підходи – т. зв. трансферні дослідження (Transferforschung), 

вивчення структурних сплетінь (histoire croisée, entangled history) і захоплення 

культурологічних наук змішуванням, гібридністю та амбівалентностями. Border 

studies є мультидисциплінарними per se і включають не лише історію, а й 
географію, соціологію, політологію, соціальну та культурну антропології. 

Державні кордони, як і «фронтир», також виконують розмежувальну та 

об’єднувальну функції. Вони розмежовують державні території та економічні 
простори, їх позначають прикордонними заставами, митницями, а часто й 

озброєними гарнізонами. Водночас між населенням по обидва боки кордону 

виникають різні форми взаємодії. Скажімо, вони спільно забезпечують охорону 

кордону, контроль за торгівлею, регулюють рух транспорту, а також борються з 
контрабандою, нелегальним перетином кордону і дезертирами. 

Прикордонні регіони є ареною entangled histories держав та імперій. 

Зазвичай вони розташовані на периферії, часто у відсталій провінції, 
марґіналізованій економічно та політично. З іншого ж боку, прикордонне 

розташування та його специфічні функції можуть надати й переваги місця 

розташування, породжуючи певні види робіт і можливостей для заробітку (як-

от прикордонників, митників, торгівців, контрабандистів, нині – через шопінґ-
туризм). Погляд центру на межові регіони змінюється, коли виникає напруга з 

іншого боку кордону, а самі регіони опиняються в центрі інтересів. У такій 

ситуації традиційні взаємозв’язки руйнуються, а партнери перетворюються на 
ворогів. 

Border studies – це вдячне поле для мікроісторичних досліджень, які 

започаткувала праця Пітера Салінса 1989 року про boundaries французько-

німецького кордону. Мікроісторію австрійсько-російського кордону, який у 
ХІХ столітті проходив через Західну Україну, було опубліковано у Відні 2011 

року під програмною назвою «Розділені, та все ж пов’язані» («Getrennt und doch 

verbunden»). Мікроісторичні border studies аналізують впливи межового 
становища та (з’ясування) кордонів на населення по обидва боки кордону. 

Особливий інтерес становить питання, яким чином зміна кордонів впливає на 

населення. Тихі провінційні містечка можуть перетворитися на жваві 

торгівельні й транспортні пограничні пункти. З іншого ж боку, визначення 
нових кордонів розділяє колись взаємопов’язані політичні та економічні 

комунікаційні простори та життєсвіти. В Центральній та Східній Європі ХХ 

століття такі процеси були особливо частими, й нерідко їх супроводжували 

добровільні та примусові переселення й «етнічні чистки». На кордонах 
накопичувався й акумулювався руйнівний потенціал. Але й навпаки: нерідко 

регіони, що виконували функцію прикордонних, були збережені. Одним із 

прикладів є Слобожанщина на новому українсько-російському прикордонні, 



  

206 

ситуацію в якій проаналізувала Тетяна Журженко в своїй праці «Borderlands 
into Bordered Lands» (2010).  

Border studies цікавляться людьми, які перетинають кордон у статусі 

торгівців або ж контрабандистів, емігрантів чи тимчасової робочої сили, 

паломників, біженців або ж мандрівників. Поміж тих, хто перетинав кордон, 
особливо часто траплялися представники мобільних діаспорних груп (євреї, 

вірмени та греки), які могли користатися міжнаціональними мережами. Проте, 

в такому випадку вони йшли на ризик, адже етнічно-національні більшості 
могли запідозрити їх у нелояльності. 

Прикордонні регіони відігравали особливу роль у процесах формування 

націй, які пов’язані з націоналізацією територій. Етнічна гомогенізація 

прикордонних регіонів і ліквідація проміжних зон стали важливими завданнями 
етнічних національних держав. Населення з одного боку кордону показово 

відмежовувалося від населення з іншого боку, яке мало інше громадянство, а 

нерідко належало до інших етнічних або ж релігійних груп. З іншого боку, 
населення прикордонних регіонів часто було поліетнічним та 

мультикультурним, border peoples нерідко розмовляли кількома мовами й мали 

складні, ситуативні та непостійні ідентифікації та гібридні взаємозалежні 

культури. В багатьох прикордонних регіонах родичі, належні до однієї етнічної 
та релігійної групи, проживали з обох боків кордону. В цьому контексті й 

почали говорити про ментальності пограниччя. В ХХ століття таких «in-

between» людей часто змушували визначитися із приналежністю до однієї нації 

та мови, а напруга між різними етнічними группами зростала. Проти меншин, 
яких запідозрювали у взаємодії з представниками своєї національності з іншого 

боку кордону, могли ужити репресій. Border studies інтенсивно досліджували 

такі взаємні зв’язки на прикладах Ельзасу, Сілезії, Південного Тіролю, 
Галичини, Буковини, Трансільванії та Боснії-Герцеговини. Особливо плідними 

виявилися дослідження, в яких автори вдаються до порівняння різних 

прикордонних регіонів. 

І нарешті, border studies звертають увагу також на ментальні кордони – 
кордони «в голові», що не обов’язково збігаються з реальними межами 

держави. Такі кордони є конструктами, частинами уявних mental maps, і мають 

символічний характер. Сприйняття кордонів постійно змінюється, і ці зміни 
можна концептуалізувати як дискурси кордонів. Уявні кордони нерідко 

слугують політичній легітимації, як-от при апелюванні до конструйованих 

природних, історичних або ж етнічних кордонів і в уявленні вищезгаданих 

кордонів цивілізацій. Після того, як кордони впали (скажімо, у випадку 
«залізної завіси»), вони ще можуть тривалий час існувати в головах людей. І 

тут – іще ширші перспективи для досліджень. 
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Титар. О. Історичні аспекти формування слобожанської 

ідентичності та ментальності 

 

Формування слобідської ідентичності: українька/ російська/ 

порубіжна/тотальна/мультикультурна. Тривалий час Слобожанщина була 
межовою територією між Україною, Росією та Кримським ханством. Одним з 

перших, що захистив ці землі Дикого поля від кримських орд, був український 

князь Дмитро Вишневецький-Байда, який у 1559 р. «побив кримцов на Яйдарі». 

З того часу українські козаки стали повноправними господарями у слобідських 
землях. Вже у 1599 р. вони заселяють Валуйки, потім Усерду, Яблуневе, 

Корочу, 587 козацьких сімей мешкали у Харкові. На початку XVII на вільних 

землях засновується десятки українських сіл. Потім Московська держава 
відправляє сюди на поселення «служилих» людей, покликаних також захищати 

прикордонні землі, з другої половини XVIII ст. з’являються також переселені 

поміщиками кріпосні селяни. Одже для Слобожанщини одразу існує ситуація 

прикордоння, це порубіжжя міжкультурне та міждержавне, переселенці сюди 
мали захищати ці території і мають походження з України, Росії, в тому числі з 

Дону. 

Слобожанська ідентифікація була пов’язана з тим, що територія 
Слобожанщини знаходилась під тривалим впливом Московської держави і 

Російської імперії. 

І. Лисяк-Рудницький говорить про різноманітність і силу цих впливів: 

«Далекосяжна русифікація України була очевидним фактом, що його не можна 
повністю пояснити самими репресивними заходами царського уряду. Від Росії 

променював велетенський престиж великодержави та блискучої імперської 

цивілізації. Багато українців, осліплених цим сяйвом, бажали й собі 
причаститися до нього. Яким скромним і мізерним здавалося те, що українські 

патріоти осмілювалися протиставити цій розкішній всерозтрощуючій 

колісниці».  

У формулі «Україна між Сходом і Заходом» І. Лисяк-Рудницький 
говорить про «західність» України, оскільки вона становить органічну складову 

європейської спільноти народів, і вплив Сходу, оскільки вона належала до 

східно-візантійської культурної традиції, зазнавала постійних зазіхань 
євразійських номадів. Не належачи до східних культур «гідравлічної 

агрікультури» (Єгипет, Месопотамія), Україна могла дозволити існування 

індивідуального землеробського типу. При цьому хліборобству протягом 

історії «степової України» доводилось сполучатися із елементами і номадизму. 
В області слобожанського лісостепу вплив номадизму був особливо 

значним.  

С. О. Плетньова відмічає, що перші риси поєднання кочівницької 

культури з землеробською можна зустріти у печенігів, торків Поросся, що 
поєднували «вежі із стадами» із укріпленими поселеннями, а печеніги-чоловіки 

завжди були готові до військових походів.  
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За 500 років до появи козацтва існували групи вільних слов’янських 
поселенців, «бродники» (тюрське слово «коз» – кочувати, бродити), що 

підтримували тісні зв’язки з Половецьким степом.  

Слов’яни знали половецькі самоназви і їх значення, наприклад, кілька 

орд мали самоназву каї-змії. Звідси до фольклору проникають образи Зміїв 
Гориничів, межова річка Снепород (річка Самара), через яку половецькі орди 

здійснювали напади на Переяславське князівство, образ дівчини-воїна, Настасії 

Микулішни-«поляниці» (шлюбні обряди половців включали двобій між 
нареченими). Били згадують Кудреванко-царя та Шарк-великана, Тугарина 

Змієвича, яких Б. Рибаков співставляє із ханами Шаруканом і Тугорканом.  

<…>  

Своєрідним засобом колонізації Слобожанщини були пасеки хутори XV–
XVII ст. «Умови стали змінюватися, і багато хуторів якось раптом переросли 

на поселення. Біля них могли затримуйсь і осідати вихідці з-за Дніпра. Тобто, 

пальма першості колонізації належить черкасам, окремим переселенцям. 
Незважаючи на те, що не було ані міст, ані сильних сторожових пунктів, в 

лісах жили «литовські люди»... Коли в урочище Валки приїхав бєлгородський 

воєвода князь Хілков (1646 p.), до нього явилось декілька людей черкас, що 

жили на пасеках по Мжу та інших річкам. Вони говорили, що в найближчих 
околицях острожка, що будується, було до 150 пасек і що на кожній з них жило 

по 5-6, а то і по 10 чоловік черкас». 

Слобожанщина XVII–XVIII ст. знаходилась під впливом української, 

російської І кочівницької культури. Українці у XVII столітті виступають як 
постійне населення, вплив російської культури спочатку був пов’язаний із 

«служилими» людьми, що спрямовувалися московським урядом для охорони і 

чиновницької праці часто проти їх волі. Тільки після скасування автономного 
статусу Слобідської України швидко пішла русифікація і нівеляція української 

народної самобутності. Як не парадоксально, це було пов’язано з розповсю-

дженням ідей Просвітництва в російській імперії. 

Українці XVII–XVIII ст. на Слобожанщині відчували себе як національне 
утворення, що зберігає свою специфічну ідентичність (територія, статус 

автономії, спільна історична пам’ять і культура, символічна прив’язаність до 

батьківщини і міф спільного походження), а з середини XVIII починає 
поступово руйнуватися усвідомлення своєї єдності, трансформується 

національна свідомість. 

Як відомо, за часів політичного, економічного занепаду України 

середини XVII століття починається переселення українців на вільні на той час 
землі «дикого поля», які знаходилися під формальною владою Московської 

держави. На нове місце рухались разом жителі цілих поселень із домашнім 

скарбом, не забуваючи про духовні цінності: «переселенці привозили з собою 
часто священників і церковний причет, привозили образи, антиминси, 

церковну утвар й богослужебні книги українського друку і навіть церковні 

дзвони». 
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Створені в середині XVII століття як центри вільних свобод (слобод) 
полкові міста-фортеці – Харків, Суми, Охтирка, Острогозьк, Ізюм – швидко 

зростають і розвиваються. На слобожанський ґрунт потрапила та побутова та 

обрядова культура, яку принесли із собою переселенці з Правобережної та 

Лівобережної України, Речі Посполитої. Політична структура слобожанських 
полків, отримані ними привілеї і свободи, коли «переселенці мали свій ви-

борчий уряд, зберігали й шанували свої звичаї, наприклад, церковні братства», 

звичність до демократичного устрою і високий ценз освіти переселенців з Речі 

Посполитої – європейської держави – все це створило умови для формування 
цілого прошарку вільних людей – слобожанських козаків. При цьому 

слобожанські полки постають як антитеза державним інституціям України, 

Росії і Запорізької Січі, ревно охороняючи свої права, привілеї. Відтворю-
валось звичне культурне середовище, в якому нарешті переселенці могли 

знайти максимум самореалізації, дуже швидко йшло перетворення 

незайманого на той час краю.  

Український вплив на Москву, здійснюваний в основному через 
Слобожанщину, все ширшав і ширшав, відбиваючись на побутовому і 

церковному житті: «Він одбився на будівництві, на малюванні, на одежі, на 

співах, на музиці, на звичаях, на праві, на літературі і навіть на самій 
московській мові. Все життя складалося тоді так, що ставало неможливим 

прожити без українця». Переробивши і переосмислив все чужорідне, 

Слобожанщина створила свій тип людини, свій тип ментального сприйняття 

світу. Непевність часів, випадковість і постійна загроза смерті, постійна 
готовність до відновлення, бо напад кочівників міг зруйнувати весь життєвий 

набуток в одну мить, а звідси і необхідність його відтворення за короткий 

термін, – все це сформувало авантюрно-козацький тип людини – мандрівного 
воїна та хлібороба одночасно, який не боїться зовнішніх загроз і при цьому 

вміє цінувати стабільність старого родинного, родового укладу життя. Із 

переселенням на Слобожанщину цілих суспільних верств і прошарків утікачів 

з Гетьманщини та з Польщі виникає нове сприйняття світу, що, приєднуючись 
до загальноукраїнської традиції, одночасно зазнає інших семантичних 

нашарувань, коли культурні смисли різних частин України поєднувалися і в 

новому синтезі виступали найбільш характерні, значні риси. При цьому 
загальний козацький ідеал лицарства, успадкований із пізнього Середньовіччя, 

«потрібний у ролі корективи того незбагненного, що несла в собі їхня епоха» і 

спрямований До «шляхетного образу людської досконалості, спорідненого 

грецькій калокагатії», зазнає подальшої демократизації.  
При переході від традиційного способу життя (хліборобського) на інший 

етап будь-якого модернізованого суспільства або за умови динамізації 

інформаційних і міграційних процесів у ньому відбувається трансформація, 

часто досить болісна, усієї системи духовності. Самоідентифікаційні процеси 
нації і окремої людини при цьому загострюються – від первинного невміння 

уявити перспективи розвитку до звернення до фундаментальних породжуючи 

(прегнантних) структур до предикативного мислення (Е. Гуссерль), що 
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допомагає структурувати нову ситуацію у зрозумілих перед понятійних 
образах [С. 86-90]. 

Особливості слобідської регіональної ідентичності. Л. Нагорна у 

монографії «Національна ідентичність в Україні» (2002) виділяє 3 історичні 

форми української ідентичності – русько-українська (Київська Русь), 
«малоросійська» як подвійна (місцевий патріотизм і лояльність до імперії) і 

радянська (позанаціональна). А для сучасного типу української 

етнонаціональної ідентичності характерна декларована полікультурність, що 
виливається у біполярність мовну і культурну, це наявні негативні реалії. На 

нашу думку, така біполярність не носить характеру взаємовиключних 

лояльностей, не має конфліктності, але має як недолік змішання різних типів 

ідентичності, що можна вважати наслідком колоніальних стереотипів.  
Микола Рябчук обґрунтовує необхідність такого постколоніального 

дискурсу в Україні, котрий би подолав сформовані колоніальні автостереотипи 

(self-image), котрі виробилися в результаті інтерналізації чужої «колективної 
тіні» – нав’язування метрополією колонії негативних стереотипів. «Космос» 

колонізованих зазнає постійного впливу і поступово руйнується, тоді самі 

колонізовані стають носіями «хаосу» і «варварами», виконують нав’язану «де-

структивну» роль або асимілюються до «космосу» колонізаторів.  
На думку Миколи Рябчука, у сучасній українській свідомості наявні два 

автостереотипи. Перший, колонізаторський, «комплекс малоросійства»: 

«малороси», «тутешні» як етнічний субстрат – люди, що перебувають на 

донаціональному рівні, можуть витворити будь-яку націю, навіть донбаську чи 
кримську, над ними тяжіє гіпертрофовано негативний стереотип. Крім того, 

існує другий, гіпертрофовано позитивний, антиколоніальний (ідеалізація 

національних рис, історії чи майбутнього) автостереотип, що побудований як 
монологічний дискурс. Тобто існують два монологічні підходи, діалог між 

ними можливий лише при постколоніальному підході, який визнає і включить 

до себе ці наявні підходи. 

О. Гриценко пропонує один із можливих підходів до діалогу: він 
говорить не про наявність двох культур, цивілізацій в Україні, а двох 

українських суб’єктивностей, що є українськими: міфологічна, народницька, 

етнічно-звичаєва та світська, профанна. Остання сформувалась із поєднання 
місцевої, локальної ідентичності і офіційного радянського статусу 

(«паспортний» українець, «п’ята графа»). Тож в радянський період вперше 

виробляється національна (не етнічна, не релігійна) українська ідентичність. 

Тобто у радянській ідеологічній структурі з’являється десакралізована 
українськість, яка полягає у адміністративно-територіальній та етнічній 

приналежності, до неї також адаптуються елементи націонал-народницької 

міфології (канонізовані Шевченко, Франко, Леся Українка). 
На сучасному етапі розвитку культури будь-яка ідентичність, у тому 

числі і слобожанська, формується на основі багатьох практик розрізнення. 

Стосовно сучасної постмодерністської ідентичності З.Бауман зауважує, що 

пілігрим XIX століття замінюється гулякою, бродягою, туристом, гравцем, а 
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«внутрішні пілігрими», за термінологією Б.Андерсена, повинні відчувати 
подвійний вплив. 

Аналізуючи становлення слобожанської ідентичності, Ю. Шерех 

говорить про чотири Харкова. Перший – Квітки-Основ’яненка, патріархального 

села, другий – Чехова, Харків – ворота Донбасу, місто російського купецтва, 
третій – Хвильового, української столиці, осередку і символу нової України, 

«символ українського урбанізму, здибленої і м’ятежної України», четвертий – 

воєнний і повоєнний Харків. П’ятим буде, мабуть, Харків 60-80 років, шостим 

– сучасний. На основі публікацій газет «Харків’яни» та «Слобідський край» за 
2003 рік можна сказати, що для визначення ідентифікації сучасного 

слобожанина ці газети обирають насамперед аналіз знакових історичних 

постатей, які можна співвіднести з українською та з російською культурою 
(Сковорода – Сосюра – Чічібабін, Тютчев – Грінченко, І.Пулюй – 

Ю. Кондратюк – М. Туган-Барановський – В. Вернадський), публікації про 

діяльність яких часто йдуть поряд в одному номері, демонструючи таким 

чином лояльність до двох типів самовизначення, двох культур, що, за терміно-
логією Магочія, можна назвати співіснуванням кількох факультативних 

лояльностей. Чимало місця на шпальтах цих газет займає проблема створення 

позитивного іміджу України, особлива увага при цьому звертається на імідж 
Харкова як «генератора ідей», цьому мають прислуговуватися, зокрема, 

постійні публікації про світовий рівень харківської науки у «Харків’янах» та 

«Слобідському краї», постійна рубрика «Гордість освіти Харківщини» у 

«Харків’янах». Поряд з цим існує етнічне розуміння національного 
самовизначення, цьому прислуговуються постійні рубрики у «Слобідському 

краї», що мають на меті познайомити зі старовинними звичаями (рубрика 

«Звичаї нашого народу»), матеріалами етнографічних експедицій, публікації 
М.Красикова про традиції народного виховання, городнидьку магію тощо. 

Також існують публікації про Харків як межове місто, головним тут виступає 

намагання подолати як негативний, колоніальний, так і гіпертрофовано 

позитивний, за термінологією М. Рябчука, автостереотип, пограничність, 
межовість повинна виступати як позитивна риса Харкова і Слобожанщини 

(статті Л. Стародубцевої, Г. Конопельцева, Л. Логвиненка та ін., уривки з книг 

О. Ярмиш, Т. Коломієць «Культура Харкова на зламі XIX – XX ст.»). Велика 
увага приділяється театрові, оскільки на театральній сцені можлива публічна 

демонстрація певних ідентифікаційних практик, тож чимало уваги приділяється 

становленню театру А. Жолдака, оскільки «театр починається з вивіски», за 

визначенням одної з публікацій, то повернення театру ім’я «Березіль» повинно 
стати знаковим – це відновлення колишньої слави театрального «третього 

Харкова». На основі аналізу публікацій у «Слобідському краї» та 

«Харків’янах» можна попередньо окреслити риси існуючої моделі сучасної 

слобожанської ідентичності:  
– уявлення себе як представників межової культури, суб’єктивне 

переживання трьох типів ідентичності – української, російської (тісно 

пов’язаної з радянськими стереотипами) та місцевої; 
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– уявлення себе як представників транзитної культури, звідси 
побоювання за свій імідж у сусідніх народів і в усьому світові, постійна 

апеляція до здобутків науки, як найбільш нейтрального і значного досягнення 

регіону; побоювання того, що відбудеться тиск американських та європейських 

ідентичностей як нових метанаративних практик, що будуть трансформувати 
наявні механізми ідентифікації; 

– наявність сильної мотивації подальшого культурного розвитку, 

подолання відсталості від європейської культури; орієнтація на побудову 
громадянського суспільства (принаймні, декларація цього); 

– співіснування західної і етнічної моделі нації, білінгвістичність як 

співіснування двох українських суб’єктивностей, а не двох цивілізацій; 

етнокультурність асоціюється із відродженням старих практик, відновленням і 
внесенням фольклорного начала; 

– декларативність становлення політичної української нації співіснує 

з увагою до мікросоціальних відмінностей, на рівні окремих постатей і 
невеликих соціальних груп Харків намагається осмислити себе як ініціатор 

ідей, але не вистачає згуртованості, громадянськості на рівні 

загальнонаціонального самовизначення, тому що ситуативні ідентичності, під 

впливом розвиненої культури постмодерністської і пострадянської іронії, 
займають надто велике місце [С. 21–24].  
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