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Сергій Дідик

Микола Адабаш — сербський граничар
і козацький полковник
Російська імперія XVIII ст. стала другою батьківщиною для
значної частини іноземців, які у пошуках кращої долі були змушені покинути свою вітчизну. Одним з багатьох таких чужинців,
які осіли у Російській імперії, був Микола Степанович Адабаш.
Він зробив блискучу кар’єру в армії і зайняв гідне місце серед
представників дворянського стану імперії.
У XVIII ст. військова служба у рядах російської армії для іноземця без зв’язків і грошей була чи не єдиною можливістю просунутися по кар’єрних сходах і зайняти гідне місце в імперії.
Миколу Степановича Адабаша можна порівняти з бригадиром
слобідських козацьких полків Василем Петровичем Капністом.
Той також був іноземцем, греком за походженням, який вступив на російську військову службу і, завдяки своїм особистим
якостям, швидко просунувся по кар’єрній драбині — від служби
простим козаком у Миргородському полку — до командування
слобідськими козацькими полками. Свого часу командував козацьким полком і М. С. Адабаш.
На постать М. С. Адабаша свого часу звертали увагу у своїх
творах українські, російські і сербських історики. Ми, використовуючи доробки попередників, уточнивши і доповнивши їх новими матеріалами, спробуємо комплексно розглянути постать
М. С. Адабаша.
Микола Степанович Адабаш народився приблизно в кінці
XVII — на початку XVIII ст. та походив з сербів-граничар. В офіційних документах російської влади і російських посадових осіб
ми іноді зустрічаємо і Адобаш*. Сербський історик С. Лалич називає його Адабаша Николај Стефановић**. Сам же полковник
* Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI. — С. 361–372; 393–394; 458.
Сенатский Архив. — СПб.: 1907. — Т. ХII. — С. 432;
Полное собрание законов Российской империи (далі — ПСЗ РИ). — СПб.,
1830. — Т. 15. — С. 770–771;
ПСЗ РИ. — СПб.: 1830. — Т. 16. — С. 662.
5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі — ІР НБУ). — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 246. — арк. 67
6. ІР НБУ — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 252. — арк. 84
** Средоје Лалић. Срби — штаб-официри и генерали у Руској војсци
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підписувався як Одобаш Николай Степанович*. Н. Д. ПолонськаВасиленко вважає, що він був турецького походження і вже давно проживав на території України**. Але більшість дослідників
вважають, що він був сербом та походив з сербських граничар,
які в пошуках кращої долі залишили свою батьківщину, переселилися у Російську імперію та вступили на військову службу.
Сербський дослідник С. Лалич в статті «Серби — штаб-офіцери
і генерали у російській армії у XVIII ст.» наводить перелік сербських офіцерів, які служили в російській армії. Очолює цей список не хто інший, як М. С. Адабаш***. Інший сербський науковець
Л. Церович, теж зазначає, що М. С. Адабаш був полковником
Слобідського гусарського полку****.
У 1737 році М. С. Адабаш почав служити в Угорському гусарському полку. Саме на військовій службі Микола Степанович
зробить блискучу кар’єру і дослужиться до бригадира російської
армії. Бригадир — військове звання у російській імператорській
армії, відповідало 5-му класу за «Табелью о рангах всех чинов
воинских, статских и придворных» 1722 року. Звання бригадира
було вищим за звання полковника, але нижчим за звання генерал-майора*****.
В січні 1752 року прапорщик М. С. Адабаш був переведений
на службу у Нову Сербію та прикомандирований в Хорватів гусарський полк, під команду І. Хорвата — майбутнього Головного
командира Новосербського корпусу. М. С. Адабаш служив ад’ютантом у генерал-майора І. Хорвата. Микола Степанович був
у фаворі у генерала І. Хорвата, тому швидко просувався по сходинках кар’єри. В липні 1752 року М. С. Адабаш був підвищений
у XVIII веку. // Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В. Мільчев,
О. Посунько // Джерела з історії Південної України. — Запоріжжя, 2005. —
Том 7. — С. 99
* ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 327. — Арк 20;
ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 333. — Арк 28;
ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 337. — Арк 37
** Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в першій пол.
XVIII ст. — Мюнхен: «Дніпрова хвиля,» 1960. — Ч. 1. — С. 163.
*** Средоје Лалић. Срби — штаб-официри и генерали у Руској војсци
у XVIII веку. // Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В. Мільчев,
О. Посунько // Джерела з історії Південної України. — Запоріжжя, 2005. —
Том 7. — С. 99.
**** Церовић Љубивоје. Срби у Украјини. — Нови Сад: Српско-украјинско
друштво, 2002. — С. 187.
***** Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). — СПб.,
1830. — Т. 6. — С. 486–488.
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у званні і став прем’єр-майором за «вивід людей з-за кордону»*.
Для заселення Нової Сербії, генерал І. Хорват посилав за кордон
офіцерів Новосербського корпусу. Вони мали завербувати людей і організовано вивести їх для оселення у межах Нової Сербії.
Організовував такі переселення і М. С. Адабаш.
Деякий час Микола Степанович завідував похідною канцелярією І. Хорвата і виконував як секретні, так і публічні доручення.
Але майбутній бригадир не витримав самоуправства генерал-майора І. Хорвата. Той був людиною авторитарною і владолюбною
і відзначався жорстоким характером. М. С. Адабаш переходить
на службу в Новослобідський козацький полк**.
Вірогідно, що саме за сприяння коменданта фортеці Св. Єлизавети М. С. Адабаша в 1757 році було призначено полковником
Новослобідського полку. Новопризначений полковник намагався створити з новослобідських козаків справжніх вояків, боровся за підвищення рівня дисципліни в лавах козаків. Про те,
що дисципліна в Новослобідському формуванні була не на належному рівні, може свідчити один з ордерів М. С. Адабаша від
23 червня 1758 року. В ордері полковник зазначає, що сотники
і старшина ігнорують накази вищого керівництва. Старшина
мала звички, отримавши ордер з інструкціями, куди мають прибути і в які строки, «в повеленное место едут тогда, когда ему уже
схочетца». Таку поведінку полковник пояснював двома причинами: «Слабым смотрением» капітана М. Бикова і «упрямствами
и глупым рассуждением» самої старшини***.
М. С. Адабаш обіцяє, що за його полковництва не буде таких
«послаблений», які були при М. Бикові, а тих, хто знехтує вимогами наказів, буде покарано. Так, він вже наказав взяти під варту
сотника Ф. Лишевського, «за неисполненние командирських повелений», і примусом доставити в полкове правління. Іншій старшині наказувалося утримувати своїх підлеглих в «доброй дисциплине» і суворо дотримуватися розпоряджень полковника і коменданта****. На думку А. Скальковського, саме М. С. Адабаш створив з новослобідських козаків справжній військовий підрозділ*****.
* Сенатский Архив. — СПб.: 1901. — Т. ІХ. с. 13, 37, 193, 384; Sredoje Lalić.
Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima i drugim ustanovama SSSR. Zajednica
arhiva Vojvodine, Sremski Karlovci, 1972. — 162 str., с. 95, 102.
** Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в першій пол.
XVIII ст. — Мюнхен: «Дніпрова хвиля», 1960. — Ч. 1. 163.
*** ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 333. арк. 27.
**** ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 333. арк. 27.
***** Скальковский А. А. Опыт статистического описания Новороссийского
края. — Одесса, 1850. — Ч. 1., — С. 253–254
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М. С. Адабаш мав добрі відносини з комендантом фортеці
Св. Єлизавети М. А. Муравйовим. Завдяки своїм професійним
якостям і відмінній службі Микола Степанович здобув прихильність і довіру коменданта М. А. Муравйова — далеко не останньої впливової особи в Новій Сербії. Так у травні 1760 року за наказом коменданта М. С. Адабаш з командою посилався до польського магната Потоцького і мав передати листи. Листування
було лише приводом. Насправді ж полковник був засланий для
«разведывания заграничных обращений». М. С. Адабаш привіз
інформацію, що Османська імперія планує вступити в Семилітню війну******.
М. С. Адабаш, як людина розумна і далекоглядна, добре
розумів, що без впливового патрона йому буде важко протистояти не менш впливовому генералу І. Хорвату. До того ж,
у Російській імперії XVIII-го століття було практично не можливо зробити кар’єру без зв’язків і покровителів при владі.
Тому Микола Степанович доклав усіх зусиль, щоб здобути
собі такого покровителя у особі коменданта М. А. Муравйова. У цьому випадку знову простежується аналогія з В. П. Капністом, якому свого часу допоміг сам фельдмаршал Б. Мініх.
Фельдмаршалу дуже імпонували військові здібності та особисті якості В. П. Капніста.
Як було сказано вище, полковник і комендант мали спільного сильного і впливового ворога в особі генерала І. Хорвата.
Тому вони об’єдналися для боротьби з ним. М. А. Муравйов
доповідав у Сенат про зловживання І. Хорвата. Той подавав
фальшиві рапорти про кількість людей в новосербських полках, а також вимагав від головного фінансиста «Новосербської
суми» крігс-цалмейстера Браїлова видачі великих сум грошей без належних документів*******. Вірогідно, що цю інформацію коменданту допоміг зібрати не хто інший, як Микола
Степанович Адабаш.
І. Хорват у свою чергу, доніс на коменданта і полковника.
Весною 1760 року за наклепом І. Хорвата М. Муравйова усунули
з посади. Вірогідно, що І. Хорват домовився і про переведення
полковника М. С. Адабаша на інше місце служби. А вже в червні 1760 року було заарештовано і М. С. Адабаша. Почалося слідство. Справу М. С. Адабаша розслідував наступний комендант
******
Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI., — С. 367–372.
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі — ІР НБУ). — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 246. — Арк. 67.
*******
Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI. — С. 367–372.
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фортеці Св. Єлизавети діючий статський радник Г. Толстов*.
М. С. Адабаша звинувачували:
1. У зраді та змові з ворогом. Але комендант Г. Толстов, провівши розслідування, не виявив ніяких доказів зради М. С. Адабаша
і його змови з ворогами держави**.
2. В плануванні замаху на життя І. Хорвата. Полковник нібито
змовився з кількома офіцерами Новосербського корпусу — прапорщиком Шимоновичем і підполковником Перичем. Про це
доніс капітан Герич. А насправді, згаданого капітана намовив генерал І. Хорват***.
3. В образі честі і гідності генерала І. Ховата.
Проведене розслідування спростувало усі звинувачення, і комендант Г. Толстов доповів у Сенат, що М. С. Адабаш повністю
виправданий. Немає ніяких доказів, про зраду і змову з ворогами держави. Його звільнено з-під варти і відправлено до останнього місця служби — в Слобідський гусарський полк****.
Саме служба М. С. Адабаша у Слобідському гусарському полку та його участь у подіях Семилітньої війні дала підставу сербським дослідникам помилково назвати М. С. Адабаша полковником зазначеного полку. Насправді у Слобідському гусарському полку М. С. Адабаш служив у званні прем’єр-майора*****.
Полковник М. С. Адабаш завзято захищав інтереси полку від
зазіхань новосербців, чим викликав гнів і помсту з боку командира Новосербського корпусу І. Хорвата. Полковник підтримував новослобідське козацтво в його прагненнях до захоплення
запорозьких земель******. Цим він здобув авторитет і повагу серед
козаків і старшини полку. Про це свідчить хоча б той факт, що
в серпні 1761 року в Сенаті розглядалося прохання депутатів від
Новослобідського формування про повернення М. С. Адабаша
на полковництво. Та депутатам було відмовлено, і на посаді
полковника залишився А. Литвинов. Сенат послався на ту обставину, що в даний момент М. С. Адабаш перебуває разом зі
* Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI. — С. 367–372, 393–394, 458; Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в першій пол. XVIII ст. —
Мюнхен: «Дніпрова хвиля», 1960. — Ч. 1. — С. 163.
** Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI., — С. 393–394, 458.
*** Сенатский Архив. — СПб.: 1909. — Т. XІІІ. — С. 33.
**** Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI. — С. 458.
***** Сенатский Архив. — СПб.: 1904. — Т. ХI. — С. 458.
ПСЗ РИ. — СПб., 1830. — Т. 15. — С. 770–771
****** Шамрай — С. До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина и Лизаветчина) // Записи історично-філологічного відділу. — 1929. —
Кн. XXIV. — С. 256.
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Слобідським гусарським полком у поході. Можливість його призначення буде розглянуто по його поверненню*.
За час Семилітньої війни сталися зміни в кар’єрі екс-полковника. Якимось чином він опинився на цивільній службі,
і в 1763 році ми зустрічаємо його в чині надвірного радника**.
Надвірний радник був цивільним чином 7 класу і відповідав
чину підполковника в російській армії***.
Ми можемо висловити припущення, що військові походи підірвали стан здоров’я Миколи Степановича. Тому вів попросив
начальство, враховуючи його заслуги, перевести його на цивільну службу, щоб він міг підлікуватися і поправити своє здоров’я.
Або ж М. С. Адабашу зробив пропозицію перейти до нього
на службу сам Київський генерал-губернатор І. Ф. Глєбов. Іван
Федорович Глєбов певний час займав посаду Головного командира Нової Сербії і був добре проінформований про стан справ
у Новосербському корпусі. Не міг не знати колишній Головний
командир Нової Сербії і М. С. Адабаша та суті його конфлікту з генералом І. Хорватом. Свого часу у Головного командира
Нової Сербії І. Ф. Глєбова та командира Новосербського корпусу
І. Хорвата теж були певні тертя, а саме — два командири не могли поділити владу між собою, оскільки посадові обов’язки обох
не були чітко розмежовані урядовими інструкціями, а багато
справ вони повинні були вирішувати за спільною згодою****.
Тому не дивно, що у травні 1763 року саме генерал-губернатор І. Ф Глєбов клопотався перед Сенатом про призначення
надвірного радника М. С. Адабаша в Новослобідський полк на
місце померлого козацького полковника А. Литвинова. Але і на
цей раз Сенат відмовив, посилаючись на ту обставину, що козаки самі мають «выбор при команде учинить и представить»
у Сенат. Без цієї процедури М. С. Адабаша, рекомендованого
І. Глєбовим, «определить не можна»*****. Російська влада вдало
спекулювала на праві козаків обирати старшину, в даному випадку полковника. «Правительствующий Сенат» зробив вигляд,
ніби забув, що ще раніше, в серпні 1761 року, депутація від
* ПСЗ РИ. — СПб., 1830. — Т. 15. — С. 770–771.
** Сенатский Архив. — СПб.: 1907. — Т. ХII. — С. 432.
*** Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). — СПб.,
1830. — Т. 6. — С. 486–488.
**** Посунько О. М. Нова Сербія та Слов’яносербія — військово-землеробські
поселення на Півдні України (1751–1764 рр.). // Канцелярія Новосербського
корпусу / Упорядники: В. Мільчев, О. Посунько // Джерела з історії Південної
України. — Запоріжжя, 2005. — Том 7. — С. 73–74, 77.
***** Сенатский Архив. — СПб.: 1907. — Т. ХII. — С. 432.
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новослобідського козацтва прохала повернути М. С. Адабаша
на посаду полковника*.
Та все-таки, не зважаючи на усі перепони, М. С. Адабаш повернувся на посаду полковника новослобідського козацтва. Це
сталося в серпні місяці 1763 року**. Вірогідно були проведені вибори козацького полковника, на яких полковником було обрано
М. С. Адабаша. Потім новослобідське козацтво звернулося до
генерал-губернатора І. Глєбова, шукаючи підтримки. І. Глєбов
доповів у Сенат про результати виборів і обрання М. С. Адабаша. Нарешті Сенат здався і затвердив кандидатуру, обрану козаками.
За час другого полковництва М. С. Адабаша сталися дві знакові
події в полку. По-перше: В серпні 1763 року було поновлено розмежування Новослобідського козацького полку. Розмежування
мало сприяти військовій службі, заохочувати людей записуватися в козаки і оселятися на території полку. Самі козаки і старшина після розмежування могли б більше докладати зусиль до розвитку своїх господарств, оскільки тепер мали більше впевненості
щодо ділянок, якими вони володіють***.
По-друге: В січні 1764 року полковником М. С. Адабашем і комендантом фортеці Св. Єлизавети А. Ірманом вживалися заходи по переселенню українців з Нової Сербії в Новослобідський
полк. Офіційно українцям було заборонено проживати в Новій
Сербії, окрім встановленої кількості робітників. В 1761 році за
наказом Сенату почалася ревізія Нової Сербії полковником
Спічинським. Ревізія виявила широкі зловживання І. Хорвата
своїм службовим становищем. Серед порушень називався прийом недозволених категорій населення, якими були українці.
Було вирішено всіх українців, які незаконно мешкали в Новій
Сербії, вислати в Новослобідський козацький полк****. Канцелярія
Новослобідського полку на чолі з М. С. Адабашем видавала
розпорядження козацьким сотникам, в яких наказувалося всіляко сприяти українській людності при переселенні. Козацькі
сотники мали не перешкоджати переселенцям, допомагати
* Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). — СПб.,
1830. — Т. 15. — С. 770–771.
** ІР НБУ — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 249. — Арк. 79.
*** ІР НБУ — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 249. — Арк. 79.
**** ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 1873. арк. 38–38зв.
ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 1874. — Арк. 40–40зв.
ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 1875. — Арк. 42–42зв.
ПСЗ РИ. — СПб., 1830. — Т. 15. — С. 770–771;
ПСЗ РИ. — СПб.: 1830. — Т. 16. — С. 297–299.
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з транспортуванням їх майна, надати помешкання для тимчасового проживання (оскільки був січень місяць), а також передбачалося виділити переселенцям харчі і хліб на посів*.
М. С. Адабаш перебував на посаді полковника до самого
розформування Новослобідського козацького полку в березні
1764 року і його перетворення на Єлисаветградський пікінерний
полк. Після розформування Новослобідського полку М. С. Адабаша було призначено на посаду полковника у новоутворений
Єлисаветградський пікінерний полк**.
У 1765–1767 рр. його було переведено на посаду полковника
Дніпровського пікінерного полку. У 1777 р. М. С. Адабаш отримав чин бригадира, а у 1787 р. став кавалером ордену Св. Володимира 2-ї степени***.
М. С. Адабаш мав значні земельні статки і став дворянином.
Ранговою власністю полковника була слобода Одобашівка. Земельний статок М. С. Адабаша становив, за одними даними,
4640 десятин землі, за іншими даними — 3140 десятин****.
Подбав полковник і про долю свого сина. Син, як і його батько,
також обрав військову службу і почав служити в Молдавському
гусарському полку і мав чин капітана*****.
Серед значних поміщиків Новоросійської губернії другої половини XVIII століття сербський дослідник Л. Церович згадує
і рід Адабашів******.
Відзначився Микола Степанович і як благодійник. Він разом
з екс-губернатором Новоросійської губернії Чертковим Василем
Олексійовичем відзначився будівництвом у 1778 р. у місті Кобеляки храму св. Марії Магдалени зі школою та богадільнею. На будівництво було витрачено до 10 тисяч рублів. Також
* ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 1873. — Арк. 38–38зв.
ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 1874. — Арк. 40–40зв.
ІР НБУ — Ф. 9. — Оп. 1. — Спр. 1875. — Арк. 42–42зв.
** ПСЗ РИ. — Т. 16. — № 12099. — С. 660–662.
*** ЦДАВОУ. — Ф. 3806. — Оп. 1. — Спр. 11. — Арк. 30; ДАХО. — Ф. 14. —
Оп. 5. — Спр. 24. — Арк. 7–8зв, 11–11зв, 14–16зв.; ІР НБУ. — Ф Х. — Оп. 1. —
Спр. 17255. — Арк. 10, 13.
Журнал Высочайшему ее Императорского Величества путешествию … //
ЗООИД. — Одеса: Городская тип., 1853 — Т. 3. — 1853. // http: //library.kr.ua/elib/
trip_1.html
**** ЦДАВОУ. — Ф. 3806. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 158.; ДАХО. — Ф. 14. —
Оп. 5. — Спр. 24. — Арк. 8.
***** ЦДАВОУ. — Ф. 3806. — Оп. 1. — Спр. 11. — Арк. 6; Эварницкий Д. И.
Источники для истории запорожских казаков. — Т. 2. — С. 1876, 1895.
****** Церовић Љубивоје. Срби у Украјини. — Нови Сад: Српско-украјинско
друштво, 2002. — С. 351.
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М. С. Адабаш та В. А. Чертков внесли 3 тисячі рублів до фінансових установ. Проценти від цього внеску мали йти на утримання
богодільні, школи і церкви. А у 1789 р. бригадир М. С. Адабаш
подарував 34 торгівельні лавки для здачі їх у аренду, а отримані від аренди гроші також мали йти на утримання церкви, школи і богодільні. Пізніше бригадир збудував і віддав у аренду ще
21 лавку та 1 постоялий двір, оскільки на думку «Черниговского
Приказа общественного призрения» грошей на утримання зазначених закладів не вистачало*.
Отже, Микола Степанович Адабаш — серб-граничар, чужинець у чужій державі, не маючи ані впливових покровителів, а ні
гроша за душею, який міг розраховувати лише на власні сили,
зробив блискучу кар’єру у російській армії: з нижчих чинів дослужився до бригадира та зайняв гідне місце серед поміщиків
Новоросійської губернії.
Долаючи перепони Микола Степанович впевнено йде до влади та просувається по кар’єрних сходах. Завдяки своїм особистим і професійним якостям, завдяки своїй здатності виконувати
службові, навіть дуже делікатні доручення М. С. Адабаш здобуває прихильність начальства. Поступово у нього з’являються
впливові покровителі, без яких було б не можливо зробити кар’єру у Російській імперії. Але, що не менш важливо,
М. С. Адабаш здобув прихильність своїх підлеглих — козацтва
Новослобідського козацького полку. Незважаючи на своє некозацького походження, він зробив чимало для козацтва полку: дбав про потреби Новослобідського формування, захищав
новослобідське козацтво від сваволі новосербських поселенців,
заручившись підтримкою свого патрона коменданта фортеці
Св. Єлизавети М. Муравйова намагався розширити територію
Новослобідського поселення за рахунок запорізьких земель.
Цим Микола Степанович здобув авторитет і заслужив повагу не
тільки старшин, а й простих козаків полку.

* Іван Францевич Павловський. Полтавці: ієрархи, державні і громадські
діячі і благодійники http: //histpol.pl.ua/pages/content.php?page=3885#116
Вирський Д. С. Кременчук від заснування до 1764 р. // http: //www.
myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Local/Kremenchuk/Colonization/Border/Foreigners.
html#Anchor300
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Ольга Посунько

В очікуванні удару

(про підготовку до можливого татарського наступу
на новосербське прикордоння у 1762 р.)
Як відомо, з середини ХVІІІ ст. російський уряд активізував
свою політику, направлену на обмеження Запорозьких Вольностей і в територіальному, і в правовому сенсі. Одним із засобів
обмеження стало утворення на територіях, які запорожці вважали своїми, військово-адміністративних одиниць Нової Сербії та
Слов’яносербії. В даній статті ми зосередимося на подіях 1762 р.,
які стосувалися Нової Сербії.
В Новосербському корпусі під командуванням генерал-лейтенанта І. С. Хорвата існували такі одиниці: Новомиргородський
гарнізон, Хорватовий гусарський і Пандурський піхотний полки [11]. Серед обов’язків, покладених на новоприбулих, одним
з головних було несення прикордонної служби. Ми розглянемо
один з епізодів організації цієї служби і її ефективності. Мова йде
про очікування нападу з боку Кримського ханства. Документи
архівів Запорозької Січі та різних установ, які мали відношенння
до Південної України свідчать, що в регіоні серйозно відносилися до чуток з приводу можливого нападу татар і таких «переполохів» було чимало. Нами звернуто увагу на події 1762 р. головно
з однієї причини — наявності джерел. Річ у тому, що унікальний комплекс документів канцелярії Новосербського корпусу, який зберігався у Дніпропетровському обласному архіві під
час Другої світової війни було втрачено [4, 6]. Три справи, волею
долі, опинилася в архівному зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького і окремі документи вводилися дослідниками до наукового обігу [1]. У 2005 р. автором статті
спільно з запорізьким колегою В. І. Мільчевим було опрацьовано
і підготовлено до друку документи з музею і опис справ канцелярії Новосербського корпусу [4]. Наявні документи в основному стосувалися прикордонних справ і на їх базі ми здійснюємо
дану розвідку. Одна справа (КП — 38211 / Арх. — 222) стосується
подій 1758 р., дві інші (КП — 38212/ Арх. — 223 та КП — 38299 /
Арх. 309) охоплюють період з листопада 1761 р. по червень 1762 р.
[4, 284–361]. Це різноманітні за формою діловодчі матеріали, які
накопичувалися у канцелярії в результаті її діяльності: промеморії, доїзди, рапорти, протоколи консиліумів, ордери, екстракти,
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ділові листи і всі вони стосуються проблем прикордонних стосунків з поляками і татарами. Не дивно, що на багатьох документах є вказівки на секретність справи. Інтерес документи викликають ще і тому, що ще А. Скальковський свого часу вказував на
прогалини у архіві Коша Запорозької Січі стосовно прикордонних справ у період 1760–1762 рр. [13, 345]
Найбільше нас зацікавили два протоколи консиліумів: військових керівників частин, які розміщувалися в Новій Сербії та
Новослобідському поселенні під головуванням коменданта фортеці Св. Єлисавети бригадира М. А. Муравйова і протокол зібрання офіцерів Новосербського корпусу. Для розуміння всіх
аспектів ситуції, необхідно згадати про непрості стосунки між
командуючим Новосербського корпусу І. С. Хорватом і комендантом М. Муравйовим. Від самого початку сербського заселення (з 1751 р.) Іван Самійлович Хорват розпочав боротьбу за виключні повноваження в регіоні. «Головним» на місці мав бути
командир Новосербського поселення, а йому підпорядкувувалися командир Новосербського корпусу і комендант фортеці
Св. Єлисавети [9, № 9921]. Чимало справ командир поселення вирішував спільно з І. Хорватом, але виключно у відомстві першого
було дипломатичне листування, керівництво військами, зібраними за Дніпром, будівництво військових укріплень [11, 41]. Проте,
І. Хорват завжди намагався вибороти першість і за спогадами
сучасників, зумів поставити справу так, що переселенці головного командира Новосербського поселення І. Глєбова сприймали як генерала для особливих доручень при І. Хорватові. [3, 176].
У 1756 р. І. Глєбова відкликали до Петербурга у зв’язку з новим
призначенням і його посада в Новій Сербії була незаміщена до
червня 1762 р. [11, 42]. Розпочалася боротьба за сфери впливу
між командиром Новосербського корпусу і комендантом фортеці Св. Єлисавети. Одним з показових фактів у даному контексті
є лист І. Хорвата до кошового Запорозької Січі від 6 липня 1756 р.,
в якому він зазначає, що всю «секретну» інформацію кошовий надає коменданту, а вже від останнього її отримує Хорват. Тож командир Новосербського корпусу просив аби кошовий звертався
особисто до нього, оскільки і в чині, і в повноваженнях він «первенствует» [10, 26]. Особливої гостроти конфлікт набув на початку
1762 р., коли на посаді коменданта був М. Муравйов — людина
амбітна і не менш своєвільна, ніж І. Хорват (загальновідомим фактом є його позиція у справі поземельних суперечок із запорожцями). Приступивши до своїх обов’язків у 1759 р., М. Муравйов
у листі до таємного радника А. Фліверка зі Cлoв’яносербської
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комісії зазначав, що з приводу всіх проблем звертатися слід виключно до нього [14, 431–432]. Саме Муравйов у 1760 р. прийняв
донос на Хорвата і дав хід справі. І. Хорват не «забарився» і виступив з донесенням на зловживання М. Муравйова. На початок літа
1762 р. офіційно велося слідство над обома керівниками регіону
і саме в цей час відбуваються події, пов’язані з активізацією противника на прикордонні.
Документи Новосербського корпусу свідчать, що навесні
1762 р. вперто почали ходити чутки про підготовку Кримського
ханства до нападу на російські території. Паралельно говорили,
що і поляки планують скористатися ситуацією і підтягують військові сили до кордону. В одному із свідчень примітно, як нібито поляки зверталися до місцевого населення — говорили, що
узгодили свої дії з татарами і сподіваються «москаля» перемогти.
При цьому у перемозі намагалися зацікавити місцевих жителів.
Мовляв, якщо переможуть, то всі залишаться у своїх поселеннях,
а як ні — то татари будуть забирати їх в полон, бо «они напрасно
не пойдут» [4, 339].
У зв’язку з цим 29 травня у фортеці Св. Єлисавети було зібрано
консиліум офіцерського складу тих підрозділів, що перебували
в регіоні.
На початку документу викладалася узагальнена з різних донесень інформація стосовно того, що хан військо став переправляти в Очаків, також три султани турецькі прибули з армією до
Кінбурну. Кошовий підтверджував, що ханське військо ніби-то
слідує за Буг, мимо Очакова і напад буде здійснено двома напрямками: на Самару; а також з-за Бугу на фортецю Св. Єлисавети [4, 325].
Виходячи з вищесказаного, наказувалося Пермському драгунському полкові і двом ландміліцьким перебувати в повній
готовності. Відразу випливали всі негаразди: згадується, що
полки неукомплектовані, фортеця ще недобудована (згідно рапорта інженер-полковника Л. Менцеліуса) [4, 326]. Далі в протоколі знову поверталися до цієї проблеми. Для добудови і ремонту планувалося в Чорному лісі заготовити матеріали і це
покладали на 200 чоловік з другої тисячної команди малоросійських козаків. Від інженерної команди їм виділити сокири, а від
Слобідського полку — підводи, також організувати місцеве населення для такої роботи. Козакам, які будуть використані для
роботи, заплатити гроші потижнево з так званої «сербської»
суми «по экстранужности» [4, 361]. «Сербська» сума — це ті кошти, які виділялися в першу чергу на Новосербський корпус,
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але згодом звідси фінансувалася і фортеця, і деякі інші військові формування, що тут перебували. Вплив на розподіл її коштів
мав і комендант фортеці Св. Єлисавети, оскільки розрахункова
комісія перебувала у фортеці. Серед документів архіву фортеці Св. Єлисавети збереглася відомість якраз за травневу третину
1762 року. Стосовно виконання даного розпорядження бачимо
запис від 25 травня, згідно якого було виплачено 41 рубль 62 коп.
«мастеровым» козакам Київського гарнізону за виконання робіт
в Чорному лісі і на будівництві [5, 24]. 12 липня українцям на казенних роботах виплачено ще 200 рублів [5, 27]. Примітно, що
в протоколі наступного консиліуму в Новосербському корпусі
також піднімалося фінансове питання. В пункті, де йшла мова
про організацію розвідки, вказувалося, що кошти на це (40 рублів) слід вимагати у фортеці Св. Єлисавети зі спеціальної суми,
виділеної для секретних справ [4, 361]. Таким чином, кожна сторона намагалася свої проблеми вирішувати, економлячи власні
кошти.
Подальші дії бачилися такими. Поселенцям Новослобідського
козачого поселення рекомендувати, щоб шукали порятунку в закритих місцях і лісах, у разі потреби допомагати їм військовим
прикриттям. М. Муравйов доповів генерал-аншефу П. І. Стрешньову (керуючому всіма військовими підрозділами за Дніпром)
в Київ, «дано знать» в Новосербський корпус. При цьому зауважувалося, оскільки в Новосербії перебуває команда в 500 осіб
з лінії, малоросійські козаки і гусари «которых всех за военных
людей почитать должно» то туди не слід бідьше солдатів надсилати; до того ж там можна переховуватися в шанцях чи редутах.
У форпости довкола поселень Новослобідського козачого полку
направити 500 чоловік, які у випадку чого завжди можуть до головного посту приєднатися. Військові на форпостах — тисячна
козацька команда хорунжого Корнієвича — мають підпорядковуватися капітану Пермського драгунського полку Дурасову.
З другої тисячної команди малоросійських козаків з Дніпра взяти
триста осіб і розмістити в Добрянці. Говорилося також про необхідність виділення людей для доставки кореспонденції з форпостів Добрянки, Орла, Терновки та Синюхиного Броду. Їх — під
командування прапорщика Клеопіна. Зазначалося, що у вищезгаданій Тернівці стоїть 60 рядових Пермського драгунського
полку під керівництвом капітана Корта, у яких є одна полкова
гармата, тож слід направити туди ще 50 місцевих слобідських козаків [4, 326]. Таким чином бачимо, що мова йшла в першу чергу
про захист кордону з польського боку. Очевидно, вважалося, що
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на півдні сторожову службу мають нести запорожці, та й напад
очікували саме на Нову Сербію і в одному з варіантів ходили чутки, що він відбудеться спільно з поляками через їх територію.
Як завжди у таких випадках планувалося уточнити розвідувальні дані. З цією метою вирішено направити людей з документами від коменданта в Польщу, відіслати купців до Очакова.
Необхідно було посилити охорону кордонів, для чого слід постійно посилати роз’їзди.
Якщо стане достеменно відомо, що ворожі війська просуваються, тоді бригадир В. Бринк має взяти всіх людей з трьох полків, полкову артилерію, піки, шанцеві інструменти і з місячним
запасом харчів виступити назустріч ворогові. При фортеці залишити піхоти 250 чол., а для об’їзду 25 кавалеристів і 50 слобідських козаків з необхідною кількістю офіцерів і старшини, а одного офіцера визначити на плац майорську посаду для управління фортецею (тут дещо незрозуміло, чому комендант не
здійснював військового керівництва). Зайвих осіб, прапори, обоз
залишити у фортеці; кавалерію, яка охороняє Чорний ліс від вирубки, забрати в полки, а на їх місце відправити козаків. Зі слободи Пушкарівки відкликати в полк команду Пермського полку
під керівництвом поручника Юснецького (до речі згадується, що
вказана команда перебувала там для захисту слободи від образ
з боку запорожців). 400-сотенна команда козацька, яка існує для
розвідки і несення куp’єрської служби повинна бути також в бойовій готовності і у разі потреби має добратися до театру військових дій не більше ніж за добу. Якщо буде здійснено напад на
пости, то всім напавлятися на допомогу, а в разі неможливості
чинити опір — відступати до фортеці [4, 327].
Окремо згадали про Новосербію — що «по требованию от коменданта они в консилиуме и не были», та все ж і їм надавати
в разі необхідності допомогу [4, 327]. Протокол консиліуму офіцерів Новосербського корпусу дає пояснення відсутності сербських офіцерів. М. Муравйов вимагав офіцерів Новосербського
корпусу з’явитися на консиліум 29 травня о 10-й годині. Розпорядження було від 28 травня, то 29 виїхали прем’єр майори
Цвєтінович і Серезлій, капітан Булацель і прибули у фортецю
30 травня о 8 годині, а консиліум вже відбувся. Особливо наголошувалося, що Серезлію з Архангельська до Новомиргорода їхати до 70 верст, тому і не встигли вчасно [4, 357].
Не могли «захисники» кордонів Російської імперії і тут обійтися без запорожців. Планувалося звернення в Кіш з вимогою
щоб запорожці з Гарду перебували поблизу постів для вчасної
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підтримки [4, 327]. Бажано, щоб і весь Кіш допомагав аби «единодумно действовать было можна» [4, 328].
Прослідкувати, щоб сигнальні маяки підготували до використання. Коли вони будуть запалені, то обивателі знатимуть де
шукати порятунку [4, 328]. З даного приводу цікаві зауваження
в тільки-но виданій монографії С. Плецького, присвяченій прикордонній службі Запорозької Січі. Він прийшов до висновку,
що маяки (чи то «фігури») запорожцями використовувалися
мало, а то і зовсім не застосовувалися, оскільки були неефективні
в силу фактично прикордонного розміщення запорозького населення. Інформація б таким чином все одно не встигала за пересуванням ворога. [8, 100]. На території, підконтрольній Російській
імперії, прикордонна служба організовувалася дещо інакше, ніж
у козацтва, та ефективність такої сигналізації була також сумнівною. Про це яскраво свідчать записки французького резидента
барона Тотта, який був при кримському ханові під час набігу
1769 р. З приводу маяків він зауважив, що запалені високі фігури
своїм димом здалеку вказували татарському війську напрям наступу [2, 168].
Насамкінець зазначалося, що все слід робити без тривоги, аби
не викликати у противника сумнівів; підлеглим всю інформацію не оголошувати, а комендант буде просити, щоб у випадку
чого, надсилалося підкріплення. Всього на консиліумі було присутніх 15 офіцерів в основному з різних установ та власне самого
Новослобідського полку і фортеці [4, 328].
Як зрозуміло з попереднього документу, офіцери Новосербського корпусу до фортеці на консиліум не встигли, і канцелярія Новосербського корпусу отримала лише копію протоколу
консиліуму, де не надто йшлося про захист Нової Сербії. Тому
6 червня офіцери Новосербського корпусу зібралися на власну
нараду. Наявний протокол цього зібрання починається з перераховування різних свідчень, згідно яких хан стоїть з військом
біля Очакова, збирається в похід, проте ще невідомо куди.
Дубосарський хатман погрожував волохам, які зібралися на переселення, що, мовляв, сам хан з військом іде на слободу Орел
і розорить її разом з іншими шанцями. Знов-таки згадуються
свідчення, надані кошовим. [4, 355]. Зокрема, козак Іркліївського
куреня Андрій Трофимов був у Перекопі в квітні. Там чув, що
два пруські посли приїздили до хана. Після цього до хана їздили польські посланці. Хан на той момент був у Бахчисараї, але
військо вже готувалося йти на Перекоп і Очаків, а куди далі —
невідомо. Вже в травні ходили чутки, що наступ буде саме на
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Новосербію, оскільки, мовляв, поселення це на татарських землях. [4, 356].
З огляду на отриманий 31 травня протокол єлисаветградського (назвемо його так) консиліуму, новомиргородський консиліум
прийшов до наступного: у визначенні своїх дій керуватися консиліумами 1758, 1761 років, про що і влада давно попереджена
і на місцях командири в шанцях все знають, про що ще раз наголосити офіцерам [4, 357].
Подавалися дані про кількість військових у корпусі. Зазначалося, що гусарський Хорватовий полк має 1066 осіб, Новомиргородський гарнізон — 329, Пандурський піхотний — 397, разом —
1792 особи, які забезпечені зброєю [4, 357]. Інформація про кількісний склад корпусу почасти вірогідна, оскільки в другій половині того ж року в Новій Сербії проводилася інспекція за наказом
князя Г. Мещерського. То за її даними в Хорватовому полку значилося 1844 особи, Пандурському — 412, Новомиргородському
гарнізоні — 345 [6, 14]. Як бачимо, в протоколі вказано на 809 чоловік менше. Але, припускаємо, що це більш достовірна інформація, оскільки для перевірки Мещерського намагалися показати більшу кількість людей, що було одним з головних завдань адміністрації Нової Сербії. Не можна знімати з рахунку і той факт,
що на фронти Семилітньої війни в цей час була відправлена тисячна команда під керівництвом Цвєтіновича. Та в будь-якому
випадку, навіть якшо додати ще тисячу осіб, то все одно полки
Новосербського корпусу виявляться укомплектованими на 37 %.
Повернімося ж до консиліуму. Для наявних вояків вирішено
ще заготовити патронів. З Хорватового полку планували виділити команду в 300 чол., яких розмістити в прихованій місцині
біля р. Кагарлик і щоб майор Серезлій з ними проводив навчання. Дати їм дві гармати.
Тому ж Л. Серезлію слід було організувати роз’їздні команди
від Архангельська до слободи Тернівки, влаштувати два форпости, де постійно тримати по два гусари, які мають підтримувати
зв’язок з капітаном Пермського полку Кортом. Майор з форпрстів має отримувати не менше трьох рапортів за добу, також
зноситися з Кортом і щоденно доповідати в полкову канцелярію
[4, 358].
Вказана трьохсотенна команда, яка ативно б готувалася до
військових дій, у разі нападу має розділитися пополам. Одна
частина, згідно консиліуму Муравйова, піде у розпорядження В. Бринка, друга — має просуватися до шанців Архангельського і Петроострів. Якщо Бринк буде відступати до фортеці
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Св. Єлисавети, то новосербцям, взявши в нього дозвіл, іти на захист Новомиргорода. Окремо йшла мова про додаткове забезпечення цієї команди коштами і фуражем для коней [4, 358]. Як бачимо, місцеве керівництво в першу чергу дбало про забезпечення інтересів своїх підрозділів і поселенців, що і логічно.
Ротним командирам наголошувалося аби всі в шанцях були на
місцях і коней тримали в конюшнях. Ландміліцькій закритній
команді майора Вірьовкіна розпорядитися, щоб були в Новій
Сербії і своїх підлеглих нікуди не відпускав
Далі вказувалося, що укріпленими шанцями в Новосербському корпусі є Архангельський, Цибулівський, Глинський, Петрівський. Якщо є потреба, то їх слід відремонтувати і у разі наступу
неприятеля там можуть знайти собі притулок військові і мирні
жителі з інших поселень. Для згаданих ремонтних робіт використовувати «мастеровых малороссиян», звичайних поселенців і робітників, які нині працюють на будівництві церков. Після цього
слідувало посилання на пункт 19 єлисаветградського консиліуму
про щотижневу сплату грошей із сербської суми козакам, які будуть працювати на ремонтних роботах у фортеці Св. Єлисавети,
то так само вимагати уплати людям, які залучатимуться для
укріплення будівель в Новосербському корпусі [4, 359]. Стосовно
укріплення фортифікаційних споруд, далі наголошувалося щоб
форпости на кордоні Нової Сербії зміцнили по периметру частоколом і рогатинами («по примеру палисада»). Командирам
прослідкувати аби все було відремонтовано, а маяки також щоб
очеретом «весма исправно укриты и звязаны были» [4, 360].
Зауважувалося, що у зв’язку з відправкою Македонського
полку в закордонний похід, його воякам з цейхгауза гусарського Хорватового полку видано більше 500 рушниць і відповідної
амуніції. Все, що залишилося, не задовольняє наявний штат військовопоселенців. Ще у лютому 1760 р. був указ Сената про постачання необхідної амуніції і зброї, та це не виконано [4, 359].
Тож тепер генералітету корпусу слід через нарочного звернутися до Тульської оружейної канцелярії, аби хоч на перший випадок отримати карабінів, пістолів і сабель на тисячу чоловік
[4, 360]. До речі, у вищезгаданій відомості про витрати з сербської суми є запис на початку серпня про відрядження сотника
Новослобідського полку П. Кота до Тульської канцелярії з тисячею рублів за рушниці для цього ж полку [5, 29]. Тобто зброю
закупили, та не для тих прохачів.
В документі міститься детальна інформація про забезпечення новосербського корпусу артилерією. Зокрема, лише
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в Новомиргороді було 21 гармата «разных сортов» і 8 полкових
гармат під керівництвом штик юнкера Томсіна, а всього в Новосербському корпусі різного калібру 41 гармата. З рапорта того ж
Томсіна слідувало, що при вказаних гарматах обмаль артилеристів: 2 капрали, 17 канонірів, 2 «отбамбондиров гантлангеров»,
16 фузелерів, 22 солдати з глухівської команди, які перебувають
в канонірському навчанні, а всього — 59 осіб. Таким чином наявна артилерія людським ресурсом неукомплектована, і слід вимагати аби прислали людей з фортеці Св. Єлизавети, про що слід
написати до генерал-аншефа П. І. Стрешньова [4, 360].
Оскільки Новомиргородський шанець недостатньо укріплений, тому наявну там артилерію слід відправити в Цибулів. Але
знов-таки через неукомплектованість людьми, вирішено почекати. Якщо ж вже дійсно підтвердяться чутки про наступ кримчаків, то тоді взяти артилеристів ще з ландміліцьких команд і переправити гармати в Цибулів. В укріплених шанцях зміцнити,
а де необхідно, то і зробити батареї для гармат [4, 360]. У зв’язку
з дефіцитом людей, попередньо виділену команду для боротьби
з гайдамаками розпустити в роти [4, 361].
Як і в попердньому консиліумі, планувалися розвідувальні
операції. Оскільки Нова Сербія заселяється представниками різних національностей, то слід відшукати здібних до розвідки, надати їм «платье, каковое в татарской области носят» і відправити
до татарського кордону [4, 361].
Всі зазначені відомості, а також необхідні роботи тримати в секреті, дії проводити так, аби місцеві жителі нічого не підозрювали і не здіймали паніку. Консиліум передати в Санкт-Петербург.
Підписано: на посаді асесорів капітани П. Здрохлєв, Г. Булацель;
майор П. Марцанович, прем’єр-майори І. Вєрьовкін, Л. Серезлій,
М. Ліньов; підполковники Й. Хорват, А. Хорват [4, 361].
Як бачимо, серед присутніх не було командира Новосербського
корпусу І. С. Хорвата. Відомо, що навесні 1762 р. у ході розслідування його справи Хорвата викликали до Петербургу. Серед
матеріалів Сенатського архіву зустрічаємо свідчення про звернення київського генерал-губернатора Глєбова з проханням
відпустити І. Хорвата в Нову Сербію у зв’язку з описаними подіями. Проте з Сената відповідали, що за імператорським указом створена спеціальна комісія для слідства над командиром
Новосербського корпусу і Сенат не в змозі відмінити чи призупинити її роботу. Посилалися на можливості Військової колегії
клопотатися про цю справу [12, 176]. Проте, і надалі Хорвата додому не відпустили. Натомість пізніше віддано розпорядження
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про негайний виїзд в Нову Сербію генерал-поручника кн. Г. Мещерського, якому мали підпорядкуватися Новосербський корпус, Новослобідський полк та фортеця Св. Єлисавети і ним вже
на місці також проводилося розслідування Хорватових зловживань [12, 176].
16 червня 1762 р. Головна канцелярія Новосербського корпусу все ж рапортувала генерал-лейтенантові І. С. Хорватові з приводу описаних вище справ (знов-таки зустрічаємо вказівку на
його відсутність) [4, 331]. Зокрема, з канцелярії повідомляли,
що і польські війська підійшли впритул до кордону. Відбулася
збройна сутичка між новосербцями і поляками, про що скрізь
доповідалося (Бринку, Муравйову, Глєбову). Просили надати
допомогу, але з Києва ще немає повідомлень. З фортеці відповідали, що самі мають людей недостатньо, змогли прислати
з Пермського драгунського полку гренадерську і мушкетерську
роти під командуванням майора фон Ростока (139 осіб) і 200 козаків Новослобідського полку. Щоб контролювати і не допустити нападу поляків, з полку Хорвата планували виділити команду
у складі 300 чоловік, частина якої піде до шанця Архангельська,
а друга — до містечка Цибулева і далі до Дніпра, ведучи розвідку і постійно контролюючи пересування противника [4, 334].
Хорвата просили повідомити вищестоячі структури про необхідність надання допомоги, «а всего лутше естли б на нонешной экстраважной случай сами ваше высокопревосходительство
персоною своею здесь при корпусе присудствовать соизволили»,
оскільки такі важливі справи вимагають термінового вирішення [4, 334]. Зазначено, що хоч і тримаються новини в секреті, але
звичайні люди дізнаються, хвилюються і вже просяться в укріплені місця.
Повернімося ж до описаних протоколів консиліумів. Більшість
запропонованих ними заходів ідентичні, як-то: організація розвідки, роз’їздів, укріплення форпостів та шанців. Ці речі так само
використовувалися в прикордонній службі і запорожцями [8].
І одні, й інші планували звертатися до вищестоячих чиновників
і установ. Тому не дивно, що у вже згадуваній фінансовій відомості за червень, липень бачимо декілька записів про виділення коштів на поїздки тих чи інших осіб до Києва чи Петербургу
у секретних спрвах [5, 17, 18, 19].
Цікаво також співставити припущення про шляхи просування
татар у 1762 р. і реальний наступ 1769р. Хоча з документів видно,
що запорозька розвідка передбачала наступ двома шляхами:
на Самару і з-за Бугу на фортецю Св. Єлисавети, новосербське
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керівництво удари очікувало в першу чергу з боку польського
кордону. Наступ 1769 р. ішов з південного сходу, а через польські території хан вже відступав. Заходи захисту, які планувалися у 1762 р. знайшли своє втілення і в 1769 р., про що свідчать
мемуари барона Тотта. Зокрема, він вказував, що в Аджамці татари застали мало населення і припускав, що решта втекла до
фортеці Св. Єлисавети [2, 168]. Також згадував, що досить добре
був укріплений Цибулів і в наступ на нього пішли лише добровольці, які не змогли здолати гарнізон і спалили лише передмістя [2, 172].
Реакція російського уряду на описані вище події та продовження справи можемо бачити на сторінках Сенатського архіву. Перша згадка про донесення з характеристикою травневих
1762 р. подій відзначається 18 червня того ж року. Сенат отримав повідомлення від генерал-губернатора І. Ф. Глєбова [12, 175].
23 червня отримали рапорт від М. А. Муравйова. Зокрема, комендант повідомляв про рішення консиліуму ремонтувати,
а бажано і почати призупинене у 1756 р. будівництво фортеці
Св. Єлисавети. Реакція уряду на обидва повідомлення була дуже
обережною. Глєбову наказували «усугубить всякую осторожность», щоб не провокувати противника, Муравйову будівництво не дозволили [12, 175, 176]
Нова хвиля повідомлень про наміри татар сталася наприкінці
року. Документи свідчать про серйозну стурбованість місцевого
керівництва можливим перебігом подій. І. Глєбов сам перебував у фортеці, зібрав консиліум найвищих військових керівників регіону, організував ремонтні роботи у фортеці. Для захисту просив направити в Нову Сербію 5 піхотних полків, а також
людей з Гетьманщини для виконання необхідних робіт. Побіжно,
генерал-губернатор скаржився, що через погане здоров’я йому
складно займатися всіма цими справами, знову згадував про відсутність Хорвата і просив призначти когось з генералітету для
військового керівництва [12, 207, 208.]. Уряд же демонстрував
виключну витримку (що було не так вже і важко, перебуваючи
далеко від небезпеки) — відповідали, що все зроблене Глєбовим
«похвально» і Сенат впевнений, що у випадку військової сутички,
генерал-губернатор все зробить як належно, а 5 полків поки що
вимагати зарано [12, 209].
Як відомо, в середині 60-х рр. ХVІІІ ст. російський уряд пробував провести певні реформи у війську, оскільки згадана
Семилітня війна і деякі інші події вказували на проблеми в організації армії. Вище охарактеризовані матеріали також говорять
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про примарність планів уряду щодо створення міцної оборони
на Півдні України. Все грунтувалося на використанні значного
людського ресурсу, ценралізація управління не давала можливості швидкої реакції на події, а уніфіковані засоби захисту не завжди були ефективні в умовах степової зони. Примітним фактом
є постійне затребування з Нової Сербії допомоги то регулярних
військових частин, то від»малоросійських» полків та Запорозької
Січі. Притому, козацтво Гетьманщини використовували постійно ще і як робочу силу. На черговий запит прислати ще 500 козаків для робіт у фортеці св. Єлисавети, гетьман К. Розумавський
в грудні 1762 р. писав в Сенат, що козацтво зубожіло через постійні роз’їзди, ситуацію погіршував і неврожай того року, відзначається велике невдоволення [12, 209].
Неоднозначні оцінки можна дати і розвідувальній службі наявних в регіоні частин. З одного боку, видно, що військове керівництво активно співпрацювало з населенням, отримуючи від
нього ту чи іншу інформацію, організовувало свої розвідувальні
експедиції. З іншого — секретність була під великим питанням.
Як бачимо із записів, простому населенню було відомо чимало
інформації, що призводило до передчасної паніки, провокування прикордонних сутичок.
Складно оцінити реальну загрозу нападу. Настрої на місцях —
часто близькі до паніки, що прослідковується навіть у ділових
документах. Відношення в центрі — спокійніше, що і не дивно.
Хоча, іноді складається враження, що місцева влада намагалася
використати ситуацію для вирішення тих проблем, що роками
чекали фінансування і певних дозволів.
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Володимир Мільчев

Запорозькі козаки на землі
сербських граничар
4 червня 1775 р. російським урядом було вдруге й остаточно ліквідовано Запорозьку Січ. Було знищено оригінальний
устрій козацької автономії, здійснено поглинення Запорозьких
Вольностей Російською імперією, підірвано самі основи запорозького способу життя. Ліквідація Війська Запорозького Низового
у 1775 р. відбулася не спонтанно. Її було не тільки обумовлено
всім плином історичного розвитку Російської імперії впродовж
XVIII ст., але й ідейно обґрунтовано та організаційно підготовлено урядовцями Російської імперії за часів перебування на престолі Катерини ІІ. Головною причиною цього кроку стали тривалі поземельні конфлікти Війська з імперськими військово-землеробськими поселеннями (Новою Сербією, Новослобідським козацьким полком, Слов’яносербією та Українською лінією), а згодом адміністративно-територіальними одиницями (Новоросійською губернією) та Військом Донським, які тяглися ще з 1740-х
років. Під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. військова старшина, на чолі з кошовим отаманом Петром Івановичем
Калнишевським, заходилася надзвичайно успішно викидати
зайд із загарбаних військових земель та заселювати їх військовими посполитими і сімейними козаками. Звісно ж, що російські можновладці не могли дозволити подібної колонізаційної
активності, та після успішного завершення війни, після того, як
потреба у військовій службі запорожців відпала, доклали максимум зусиль для відновлення порушеного козаками статус-кво.
Питання про необхідність ліквідації Січі, або, як мінімум,
арешту її вищого керівництва стало на порядку денному у квітні 1775 р., коли з Києва було отримано реляцію фельдмаршала Петра Рум’янцева-Задунайського відносно намірів кошового отамана П. Калнишевського перейти, разом зі всім військом,
у турецьке підданство. На засіданні Ради від 27 квітня 1775 р.
питання було поставлено вельми жорстко: запросити кошового до столиці нібито у справі розгляду претензій Запорожжя на
заняті під Новоросійську губернію землі. Калнишевський через
якісь обставини їхати до Санкт-Петербурга не схотів. Зважаючи
на це, до столиці терміново було викликано П. Рум’янцева, і на
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черговому засіданні Ради 7 травня 1775 р. було вирішено зайняти всю територію Запорожжя, заарештувати всю січову верхівку,
а в перспективі й взагалі розпустити Військо Запорозьке Низове.
Григорій Потьомкін при цьому наголосив на тому, що це зручніше буде зробити силами 10 полків регулярного війська, яке
повертається з театру минулої війни, а також з доданням певної кількості іррегулярних команд (донських козаків, калмиків
та ін.)*.
Отже, долю Запорозької Січі було вирішено. Залишалося втілити план її ліквідації у життя. Для цього необхідно було знайти
сумлінних та відповідальних виконавців. Звісно ж, що ними мали
стати вищі офіцери, які мали значний військовий досвід. Згідно
з наказом, отриманим наприкінці травня 1775 р. зі столиці, це
завдання покладалося на тимчасового (замість П. Рум’янцева)
головнокомандувача російськими військами на Півдні (1-ї та 2-ї
армій) генерал-поручика Олександра Прозоровського та на генерал-поручика ж Петра Текелію.
Сили, які були задіяні у військовій операції з ліквідації Війська
Запорозького, хоча й були досить значними — до 40 000, але ж
не були спрямовані саме на Січ. Своїм головним завданням російські командири небезпідставно вважали опанування всієї території Запорожжя, а не його столиці — зайняття паланкових
центрів та решти крупних населених пунктів. Відтак, вказана
цифра показувала загальну кількість російських вояків, що стали залогами у запорозьких слободах, зимівниках та містечках.
Коли вранці 4 червня 1775 р. угрупування російського війська
під командуванням П. Текелії підійшло до Січі, воно складалося з одного ескадрону Сербського гусарського полку, полковим
командиром в якому довгі роки був Текелія, та з Орловського піхотного полку. Також у їх розпорядженні була російська залога
Новосіченського ретраншементу. Цими військами були блоковані всі шляхи з Січі, її форштадт — Гасанбаша, навколишні зимівники.
Диспозиція та дії російського війська не залишали жодних
сумнівів у його кінцевих намірах. Запорозькій військовій старшині, яка під час останньої війни з Туреччиною отримала відповідні армійські чини, було запропоновано з’явитися на рапорт
до генерала-поручика П. Текелії. Відмова могла розглядатися
російським командуванням виключно як державна та військова
зрада. Впродовж кількох хвилин на січовому майдані зібралася
* Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1146, оп. 1,
д. 3., лл. 290, 294 об., 296.
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загальна військова рада, яка проходила у надзвичайно бурхливий спосіб. Кількість козаків, які пропонували чинити збройний
опір, була значною, але ж вистачало й таких, хто не вбачав великої біди у тому, щоб підкоритися волі уряду. Не останню роль
відіграла й погоджувальна, примиренська позиція більшості
січової старшини та духовенства. Трохи більше як через годину
брами січової фортеці відкрилися та до П. Текелії з хлібом-сіллю
вийшли кошовий отаман П. Калнишевський, суддя, писар, січові діди та курінні отамани разом з рештою січовиків.
Наступного дня — 5 червня 1775 р., січовики були додатково приведені до присяги на вірність імператриці Катерині ІІ.
Подібна ж картина спостерігалася й у інших населених пунктах Запорожжя. У цілому, остаточне поглинення Запорозьких
Вольностей імперією відбулося без застосування збройної сили.
«Ліквідація Запорозької Січі 1775 р.», як прийнято називати цю
подію в історіографії, не може розглядатися виключно як військова операція з зайняття козацької столиці. Так само, як не
було її завершено з проголошенням «Манифеста» Катерини ІІ
від 3 серпня 1775 р. Вона розтяглася на кілька місяців та складалася, насамперед, з комплексу заходів, спрямованого на уніфікацію адміністративно-територіального устрою Запорожжя та всіх
сторін життя його населення згідно з загальноімперськими нормами. Оскільки саме на П. Текелію була покладена подальша
пацифікація та управління Запорожжям після зайняття його території урядовими військами, необхідно з’ясувати в чому ж саме
полягали його дії впродовж наступних кількох місяців.
Упродовж перших тижнів після окупації Вольностей головну
увагу П. Текелії було зосереджено на вирішенні долі арештованих кошового отамана П. Калнишевського, військових писаря Івана Глоби та судді Павла Головатого. Протягом наступних
двох тижнів їх було відконвойовано до Москви та після нетривалого слідства розкасовано на довічне заслання по віддалених
монастирях Архангельської Півночі та Сибіру — Соловецького,
Тобольського, Туруханського. Станом на кінець червня було завершено опис головної частини їх майна, яке невдовзі надійшло
у казну*. Туди ж було передано: загальновійськові кошти (скарбницю) у сумі до 150 000 карбованців; військові клейноди; всю вогнепальну зброю, вилучення якої в колишніх запорожців носило
тотальний характер; січовий архів. Значну увагу було приділено проблемам реформування адміністративно-територіального
устрою Запорозьких Вольностей. Протягом наступного місяця
* РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, л. 59.
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П. Текелією, за допомогою підлеглих, було складено проект розподілу правобережної та лівобережної частин Запорожжя між
Новоросійською та Азовською губерніями, який і було втілено в життя впродовж другої половини 1775 р. Самі паланки від
цього часу перетворюються на відповідні повіти*. До кінця літа
з метою полегшення збору податків було завершено й перепис
населення у всіх запорозьких зимівниках та слободах**.
Влітку 1775 р. П. Текелією було порушено чимало судових
справ по відношенню до запорозької старшини за звинуваченнями в грабунках мешканців Новоросійської губернії***. Під його ж
безпосереднім контролем знаходилися заходи поліцейсько-репресивного характеру. Так, у вересні-жовтні 1775 р. особисто
Текелією розслідувалися справи про поширення серед запорожців чуток відносно війська отамана Метелки, яке нібито йде
невідомо звідки заради відтворення Січі, та у складенні Іваном
Карнаухом, вчителем співу при січовій школі, «пасквільноїі бунтівної пісні» про зруйнування Січі****.
Уже на кінець 1775 р. можна вести розмову про ліквідацію, у загальних рисах, оригінального устрою Запорозьких Вольностей
російськими урядовцями. Від цього часу запорозька козацька
традиція у краї починає поступово відступати під тиском внутрішньополітичного курсу імперії. Значною мірою цьому сприяв і значний відтік запорожців на Очаківський степ, у Буджак, до
Молдавського князівства, який спостерігався впродовж всієї другої половини 1770-х рр.
Перші партії запорожців почали «йти до турка» з Січі та
з усього Запорожжя вже влітку 1775 р., коли значна частина козаків взяла у П. Текелії білети для проїзду на «очаківську сторону»,
для традиційної риболовлі на лиманах, однак восени назад не
повернулася. Навесні 1776 р. повторилося подібне. Кілька тисяч
запорожців, які скупчилися в різних місцях Очаківського степу
(за різними даними — від 2 до 8 тисяч), від цього часу стали серйозною проблемою у відносинах між Російською та Османською
імперіями.
Дійсно, перехід козаків на турецький бік неабияк стурбував
російських можновладців. Віце-президент Військової колегії
князь Г. Потьомкін взяв справу під особистий контроль. На його
вимогу військове командування і цивільне начальство Азовської
* РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, лл. 101–101 об., 102.
** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, л. 167.
*** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, лл. 167–168.
**** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, лл. 279–279 об., 280, 386–387 об.
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та Новоросійської губернії розпочали серед втікачів агітацію за
повернення їх у російське підданство. Палітра агітаційних прийомів була дуже широкою — від батога до пряника включно.
Уявлення про них може дати цитата з настанови Г. Потьомкіна
О. Прозоровському, яка дає уявлення про методи та характер
російської агітації цього періоду: «тим, які мешкають в околицях
Очакова, оскільки вони більшою частиною є дезертирами з полків, доводити до відома не стільки ласкою (якою в них лише впертість можна викликати), … а інакше — погрожуючи їм, що якщо вони зі всим
тим не погодяться, то в разі прибуття мого туди з військами, всі без
пощади (як непотрібні вітчизні) знищені будуть»*. Російські розвідники, з числа таких само колишніх січовиків, об’їжджали всі
місця перебування запорожців на Очаківському степу, зустрічалися зі своїми побратимами, вмовляли, переконували, можливо
й погрожували…
Відомості, отримані в результаті подібних місій, без зволікання доставлялися до Г. Потьомкіна при рапортах. Згідно з ними,
картина вимальовувалася така. Навесні 1776 р. запорожці обрали собі за полковника козака Ігнатуру**. Переважну більшість забіглих запорожців складали сіромахи, які не мали зброї, коней
та не становили серйозної військової сили. Вони, здебільшого,
осіли рибними заводами на узбережжі Чорного моря, БугоДніпровського, Березанського, Тилигульського та Дністровського
лиманів. Облаштування рибальських кошів було найпростіше —
землянки та напівземлянки. Виловлена риба продавалася єврейським купцям із Молдавського князівства, які спеціально приїздили валками на лимани для її закупівлі. Деякі з козаків аргатували при неводах очаківських, акерманських та бендерських
турків***.
Події 1777–1783 рр. в постсічовій історії запорожців у турецьких володіннях взагалі відомі лише фрагментарно. Навіть на
думку визнаних корифеїв дослідження цієї проблеми, цей час
постає аналогом європейських «темних віків»****. Причина — брак
документальних джерел, особливо так званих «его»-джерел.
* РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, л. 120.
** Також згадується у тогочасних документах як Гнатура, або Гнат Натура.
*** РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, лл. 121–121 об. Тут нами використано
матеріали «доїзду» колишніх січовиків Григорія Кривецького та Семена
Кислицького, які за завданням генерал-поручика О. Прозоровського у грудні
1776 р. побували в Очакові, на Березанському та Тилигульському лиманах,
з метою збору відомостей про тамтешніх запорожців.
**** Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775–1828. Історико-документальний
нарис. — Одеса, 1994. — С. 12–13, 28.
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З огляду на це надзвичайно щасливою та своєчасною знахідкою виглядає протокол допитів турецького запорожця Мусія
Штригеля*. Вміщені в ньому відомості без перебільшення можна
назвати унікальними, й не тільки тому, що вони ще не були введені до наукового обігу, а тому, що їх фактографічність дозволяє
по-новому подивитися на процеси інституалізації військової організації запорожців під владою османських султанів.
У квітні 1778 р. тодішній очаківський паша Хаджі-Мехмед
(з 1780 р. був переведений пашею в Хотин) призначив над всіма козаками, які не перейшли на правий бік Дунаю, отаманом
полковника Якима Горба та осавулом Максима Тягуна. Писарем
було обрано Мусія Штригеля. Тоді ж, з дозволу згаданого паші,
в урочищі Кагалії над Дністром, було зведено й військову церкву
на честь Покрови Пресвятої Богородиці.
* Непересічний життєвий шлях цього козака вартий, аби в загальних
рисах познайомити читача з його перипетіями, звичайно ж, винісши
його за рамки основного викладення подій, тобто «підрядково». Мусій
Штригель (невідомо, чи було то його родове прізвище, чи січове прізвисько)
народився у 1751 р. в с. Стецківці Сумського полку, в козацько-старшинській
родині. З дитячих років володів грамотою. У віці 17 років утік від батьків
на Січ, де вступив до Мишастівського куреня. З початком російськотурецької війни 1768–1774 рр. Мусій був зарахований до запорозької
флотилії: воював на Дніпрі, Чорному морі, Дунаї. У 1773 р. потрапив до
турецького полону, в якому пробув два роки. Після закінчення війни та
взаємного обміну полоненими, Штригель повернувся на батьківщину
(1775). Січі вже не було, тож він заступив на службу до «Нововербованого
полку» Скаржинського (предтеча Бузького козацького війська). Однак уже
наступного дня, отримавши чоботи та підйомні гроші, втік на турецький
бік, до Очакова. Оскільки він за часів перебування у полоні вивчив турецьку
мову, для нього не склало зусиль оволодіти й грамотою. Перші два роки
собі на життя Штригель став заробляти перекладами. Крім цього, добре
знаючи пониззя Дніпра, він наймався супроводжувати турецькі судна
з Очакова до Нікополя (Микитиного). Впродовж 1778–1781 рр. М. Штригель
неодноразово міняв місця мешкання, пристаючи до «протовійськових»
угруповань турецьких запорожців у самому Очакові, понад Дністром та
за Дунаєм. І скрізь (!) обирався писарем, завдяки тому що був письменний та
знав мови. Втім, непосидючий та свавільний характер раз по разу відігравав
рокову роль у його житті. Наприкінці 1781 р. він напідпитку «побив
глечики» з ватажком очаківських запорожців та був змушений втекти з міста
і пристати до гайдамацької ватаги. Під час чергового походу на грабунок
до Ольвіопольського повіту навесні 1782 р. його було схоплено російською
прикордонною вартою, при переправі через р. П. Буг. Полоненого
відправили до Кременчука, де в Новоросійській губернській канцелярії його
було старанно допитано. Оскільки М. Штригель був турецьким підданцем,
то у вересні 1782 р. його було під конвоєм відправлено до Константинополя,
для передачі в руки тамтешнього правосуддя. Подальша його доля нам
невідома: АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, лл. 12–14 об., 17.
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Вочевидь, що цей центр не об’єднав повністю навіть тих із козаків, які залишилися на лівому боці Дунаю, зокрема у Бессарабії.
Тим же квітнем 1778 р. датуються відомості про перебування
близько 100 запорожців на півночі цієї історико-географічної області — в м. Сороки (нині повітове місто Республіки Молдова),
де вони обслуговували переправу через Дністер, між Сороками
та селом Брагою, на іншому, подільському березі ріки, який знаходився у володіннях Речі Посполитої*. Очевидно, що перебуваючи на цих землях, підпорядкованих прямо молдавському господареві, а не турецьким пашам у Бендерах, Очакові та Хотині,
запорожці визнавали саме його юрисдикцію та вважалися такими, що перебувають на службі у господаря.
Одним із лідерів цієї гілки козаків був колишній бугогардівський полковник Іван Сухина, який ще у 1777 р., через конфлікт із місцевою адміністрацією Новопавлівського повіту
Новоросійської губернії, переселився разом із всім майном, худобою та значною кількістю прибічників, спочатку на Тилигул,
а згодом, після переговорів з молдавською адміністрацією, далі,
вглиб князівства. Саме в Сороках козаки перебували й наступне
десятиріччя. Це видно з того факту, що у вересні 1787 р., після
початку нової російсько-турецької війни, молдавський господар
оголосив запорозьким козакам, які жили в Сороках та її околицях, наказ озброєними збиратися в Ясах**.
Стосовно обставин життя решти запорозьких громад у цей
період можна зауважити таке. Згідно зі свідченнями російського розвідника Андрія Маляра, який був колишнім запорожцем,
влітку 1779 р. розміщення запорожців в турецьких володіннях
було таким: близько 600 козаків перебувало у Буджаку та Єдисані, тяжіючи до міст Ізмаїла, Кілії, Акермана (нині БілгородДністровський) та Очакова, причому переважна їх більшість
була зосереджена саме на Очаківському степу. Навесні того ж,
1779-го, року, в силу виконання умов Айнали-Кавацької конвенції (підписано 10 березня), султанський уряд розпорядився, аби
всі вони переселилися на правий берег Дунаю, але ж самі запорожці цього не бажали***.
Інша частина козаків, які на той час уже перейшли за
Дунай, стояли у Східній Болгарії, на узбережжі Чорного моря.
* РГАДА, ф. 1274, оп. 1, д. 126, л. 197 об.
** Сапожников І. В. Іван Сухина — невідомий кошовий отаман Чорноморського війська // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної
України ЗДУ. Південна Україна XVIII–XIX століття. — Запоріжжя, РА «Тандем-У», 2000. — Вип. 5. — С. 259–267.
*** РГАДА, ф. 15, оп. 1, д. 185, л. 43 об.
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Отаманом над цією групою запорожців турки поставили полковника Герасима Коленка (Колінку). Останній був знаним у середовищі січовиків завдяки тій сміливості та звитязі, які він виявив під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр., коли командував п’ятисотенною командою запорозької дунайської флотилії
під Сілістрою (1773)*.
У липні 1779 р. згадуваний А. Маляр відвідав запорозький табір поблизу селища Ак-кьой (нині м. Бяла Варненської області
у Болгарії). Загальна кількість козаків під началом Г. Коленка, за
підрахунками російського розвідника, становила близько 600 чоловік**.
Восени 1779 р. прийшов черговий султанський фірман, згідно з яким всім запорожцям було наказано переселитися за
Дунай. Військова старшина зняла Кіш та переселилася за Дунай.
Туди ж перевезли й церкву. Однак чимало козаків залишилося на старому місці. Ті із запорожців, які підкорилися султанській волі, зиму з 1779 на 1780 рік провели поблизу Гірсова (нині
м. Хиршова на північному сході Румунії). У зв’язку з останньою
обставиною хотілося б звернути увагу на той факт, що, фактично,
маємо справу з першим перебуванням запорожців у так званих
Сейменах (нині с. Юртас в області (judeţ) Констанца у Румунії).
Впадає в око той факт, що тут ми маємо справу не з народною
румунською, а офіційною турецькою назвою місцевості та населеного пункту. Вірогідніше за все, що вона її і отримала саме
з часу перебування у ній запорожців-сейменів***. Справжньої Січі
у 1779 р., звісно ж, ще не було — вона виникла там дещо пізніше,
однак сам факт тимчасового перебування запорожців саме тут
є дуже показовим.
* Центральний державний історичний архів України у м. Київ (ЦДIАУК),
ф. 229, оп. 1, спр. 285–285а, ч. 2, арк. 245–250. Його героїзм був відзначений
іменною золотою медаллю для носіння на шиї, яку він трохи згодом, після
закінчення війни, заклав на Січі шинкареві, а гроші пропив (свідчення
А. Маляра). Цікаво, що більш ніж через століття ця медаль потрапила до
приватної колекції Д. Яворницького, а згодом і до фондів музею О. Поля
в Катеринославі (нині Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького).
** РГАДА, ф. 15, оп. 1, д. 185, л. 45 об.
*** Cейменами (араб.-тур. seymen — псар) в Османській імперії XV ст.
називали яничар, які займалися доглядом за султанською псарнею та її
охороною. З XVІ ст. сеймени — узагальнена назва найманої піхоти на службі
у можновладців Османської імперії. Фактично ж, усі запорожці, які перебували
на турецькій службі аж до інституційного оформлення Буткальського (від
тур. P(B)ut-kale (Поганська фортеця, Фортеця невірних, тобто Січ) війська, були
ніким іншим як сейменами. Звідси й назва населеного пункту.
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Переселяючи запорожців на Балканський півострів, турецький уряд не бажав надмірної їх концентрації в одному місці,
воліючи розпорошити їх нечисленними групами по теренах
від Дунаю і аж до «Біломор’я» (Мармурового моря) та Егеїди.
Свідченням цього може слугувати епізод з оселенням однієї групи запорожців улітку 1779 р. аж у Галіполі (нині Гелібалу) на березі Дарданелльської протоки*.
Самі козаки були не у захваті від оселення їх ані в Сейменах, ані
на далекому «Біломор’ї». Багатьом тамтешні умови не сподобалися, і вони повернулися на Очаківський степ. Частина з них осіла в турецькій Балті (Говтві), вступивши на службу до місцевого
каймакамаУзун-аги. Аби не наражатися на небезпеку відсилки
за Дунай, козаки розповідали скрізь, що вони не турецькі запорожці, а колишні січовики, які жили на Польській Україні, а нині
втекли звідти. Втім, місцеве турецьке командування не дуже й переймалося подібними дрібницями, надаючи службу та притулок
усім, хто його шукав. Більшість козаків Єдисану, окрім служби
туркам, не цуралися й гайдамакуванням у російських володіннях.
Як правило, запорожці-гайдамаки збиралися у загони, під проводом ватагів та сідали куренями у відлюдних місцевостях, однак
обов’язково неподалік від кордону. Серед запорозьких лідерів-ватагів цієї формації найбільш відомими були Макар Перебийніс
(отаман Левушківського куреня), Пущ, Летючий** та Тягун***.
Присутність запорожців на Очаківському степу (міжріччі
Дністра та П. Бугу — Єдисані) серйозно турбувала керівництво
Новоросійської губернії: у липні 1780 р. губернатор М. Язиков
у своєму листі російському посланникові у Константинополі
О. Стахієву просив докласти всіх можливих зусиль, аби, в силу
умов Айнали-Кавацької конвенції, добитися виводу всіх запорожців за Дунай, оскільки впродовж 1778–1780 рр. мали місце
кілька десятків випадків нападів запорожців-гайдамаків на околиці Гарду. Вбивства, грабунки, захоплення невільників стали на
прикордонні найзвичайнісінькими речами. Через відсторонену
позицію турецьких та кримських можновладців — очаківського
паші та говтвянського каймакама, приборкати запорожців здавалося йому можливим лише за умови втручання візира****.
* Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775–1828. Історико-документальний
нарис. — Одеса, 1994. — С. 13.
** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, лл. 12, 14 об.
*** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 315, ч. 1, л. 35. Відомості про гайдамацького ватага
Тягуна та його загін взято з протоколу допиту запорожця Ничипора Карагуля.
**** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 г., д. 839, л. 3.
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Наприкінці 1780 р. (вже вкотре!) від Порти було надіслано наказ усім запорожцям — переселитися за Дунай. Аби втілити його
в життя, було послано полковника Герасима Коленка (Колінку)
з військовою командою, який досить спритно та жорстко заходився знімати запорожців з насиджених місць. Більшість була
змушена підкоритися. Кінець 1780 та початок 1781 року виведені
козаки провели в Пазарджику (нині обласний центр у Південній
Болгарії)*. Очевидно, що ця зимівля була нічим іншим, як лише
тимчасовою зупинкою на шляху козаків до місць, відведених під
оселення у Південній та Східній Фракії, на узбережжі Егейського
та Мармурового морів.
Зрозуміло, що переведення настільки далеко від рідних місць
не могло не стурбувати запорожців. Знайшлося чимало невдоволених. Їх очолив полковник Степан Писарець. Навесні 1781 р.
він з’їздив до Константинополя, де нібито був прийнятий султаном та отримав фірман з дозволом повернутися на Очаківський
степ. Вірогідніше за все, що в даному випадку мала місце відверта інсинуація, оскільки подібний фірман ніяк не ув’язувався
і з попередніми, і з наступними наказами уряду. Та байдуже,
представникам «партії Писарця» потрібна була бодай формальна підстава. Такою і став сфальшований кимось (можливо, тим
же М. Штригелем) документ. Фактично, відбувся розкол, оскільки частина запорожців під проводом Писарця самочинно пішла з Пазарджику на старе місце, на Тилигул. Тут вони відновили
Кіш та церкву, головною реліквією якої став нібито справжній
султанський фірман**.
Окрім Тилигулу ще 2 запорозьких «коші» стали на Дністрі —
в Маячці, неподалік від його гирла, та в самому гирлі. Фактично,
ці коші являли собою лише риболовецькі заводи з невеликою
кількістю куренів. Кількість неводів на них була такою: 4 на
Тилигулі (один із них — церковний), 2 в Маячці та 5 на Гирлі
(Дністровому). Загальна кількість козаків у всіх трьох поселеннях
була трохи більше 300 осіб***.
У цей же період запорожці знову «виринають» у Балті. Так,
у грудні 1781 р. російський посланник у Константинополі Яків
Булгаков скаржився на запорожців, які служили в Балті стражниками місцевого яничарського аги, та відлупцювали його кур’єра, прапорщика Петрова, коли той проїздив через це містечко. У зв’язку зі згаданим інцидентом Булгаков ще раз просив
* АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, л. 12 об.
** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, л. 13.
*** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, л. 13 об.
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султанський уряд (Порту), аби той прискорив виведення турецьких запорожців за Дунай*. Тобто, ще й наприкінці 1781 р. запорожці, які не перейшли, згідно зі султанським фірманом, за Дунай, а продовжували знаходитися на Очаківському степу, ставали
причиною напруженості у стосунках не тільки прикордонного командування, але й дипломатичних відомств Російської та Османської імперій. При цьому, то були не тільки свавільці-гайдамаки,
але й козаки, які перебували на службі у місцевих можновладців.
Подібні звернення були неодноразовими, однак безуспішними, оскільки й всередині 1782 р. запорожці не тільки стояли кошем на Тилигулі, але й нікуди звідти йти не збиралися.
Їх Кіш підпорядковувався новому очаківському паші — ХаджіАлі Чатаджали, який поставив отаманом Гната Басанського.
Клопотаннями військового осавула — Гаврила Близнюка**, який
як представник усього Війська знаходився при очаківському
паші, їм було офіційно дозволено мати стаціонарну церкву, що
свідчило про наміри цієї частини запорожців й надалі залишатися на землях Єдисану***.
22 лютого 1782 р. очаківському, бендерському та хотинському
пашам було чергового разу надіслано султанський фірман про
необхідність переводу запорожців з Очаківського степу за Дунай,
однак він був проігнорований як козаками, так і турецькими
можновладцями****. Так само ігнорувалися й наступні фірмани —
аж до 1786 р. включно: частина запорожців вперто не бажала покидати територію Єдисану.
Це було зрозуміло — шлях на південь, до берегів Мармурового
та Егейського морів, був шляхом у невідоме. За таких обставин
навіть ті із запорожців, які залишалися на Балканах, намагалися влаштувати своє життя якось по-іншому. Деякі пропонували
свої послуги турецьким можновладцям. Зокрема, згідно з донесеннями російського конфіденту з Сілістри, у травні 1783 р. запорозькі депутати відвідали місцевого пашу. Подробиці їх переговорів були йому невідомі, однак достеменно відомо, що запорожці у місті довго не затрималися. Можемо припустити, що
предметом зносин був вступ їх на службу до паші*****.
Поділ запорожців на «задунайську», «тилигульську», «молдавську» та «очаківську» частини тривав аж до кінця російсько* АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1781 г., д. 589, лл. 56–60.
** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, лл. 14 об.
*** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, лл. 11–11 об.
**** АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781–1783 гг., д. 882, лл. 14, 26–27 об.
***** АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1783 г., д. 1197, л. 8.
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турецької війни 1787–1791 рр. Згідно з донесеннями російського
розвідника капітана Герасима Чєрнова, наприкінці 1787 — початку 1788 рр., загальна диспозиція запорожців у турецьких
володіннях була такою: до самого початку війни «задунайці» стояли Кошем у Катирлезі, трохи нижче дунайського гирла, але з початком війни знялися та виступили в похід (згодом,
у 1778–1779 рр. їх місце зайняли некрасівці, які втекли від росіян
з Кубані); до 500 козаків перебувало в Ясах, при молдавському
господарі; ще 300, на чолі з полковником Люлькою («який сам не
з колишніх запорожців»), знаходилися в Очакові при тамтешньому
паші; решта ж, традиційно, стояла на Очаківському степу, здебільшого на Тилигулі*.
Загалом же, Кіш, очолюваний отаманом Якимом Гардовим,
простояв «в урочищі Тузлі, або у верхів’ї Тилигулу», аж до середини 1788 р., до того часу, коли під зовнішніми обставинами — турецький тиск та російська агітація, частина козаків перейшла на
російський бік — у чорноморці, а друга подалася за Дунай, де
об’єдналася з рештою запорожців**.
Пертурбації запорожців, які мали місце на території Османської імперії впродовж перших 10–12 років після ліквідації
Січі, відсутність у них єдиного центру та чітко структурованої
військової організації не тільки сприяли дезорієнтації козаків,
але й викликали в багатьох із них скептичне ставлення до подальшого перебування під султанською владою. Все це, значною
мірою, сприяло розігруванню «запорозької карти» росіянами.
Повернення запорожців з турецьких володінь дозволило б російському урядові не тільки взяти їх під контроль, але й збільшити в південноукраїнському регіоні кількість іррегулярних
військових з’єднань, в яких відчувалася гостра потреба, з огляду на можливу війну з Туреччиною, неминучість якої стала абсолютно зрозумілою після анексії Кримського ханства у травні
1783 р.
Уже 1 липня 1783 р. російський уряд оголосив колишнім запорожцям про намір відтворити з часом їх військо***. На чолі відроджуваного війська постали нобілітовані запорозькі старшини
Захар Чепіга та Сидір Білий. Згідно з наказом вони мали для початку зібрати 500 козаків-кавалеристів і таку ж точно кількість
морської піхоти. Колишні січовики жваво відреагували на такий
почин уряду, з усіх усюд стікаючись під команду Білого та Чепіги.
* РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, л. 11.
** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, лл. 5–5 об.
*** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, л. 1.
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На кінець жовтня 1783 р. таких було вже вісім сотень*. Однак багато з них не мали не тільки зброї та коней, але й більш-менш
пристойного одягу. Уряд також не поспішав із вирішенням питання про сплату цим запорожцям жалування, не кажучи вже
про відведення їм земель для оселення. До цього додалась протидія місцевої адміністрації та поміщиків, які будь-якою ціною
намагалися втримати на місцях колишніх січовиків, більшість
з яких на той час вже були вписані по ревізії міщанами, державними та поміщицькими селянами. Відлякувало запорожців і те,
що військову службу вони мали відбувати, фактично, на рекрутських умовах. Через подібні негаразди майже третина козаків не
змогли нести службу у створених загонах. Уже через рік, у листопаді 1784 р., у команді С. Білого перебувало лише 30 кінних
і 253 піших козаків**.
Наступив уже й 1785 р., а питання про інституалізацію Війська
все ще вирішувалося «на папері». Так, у червні 1785 р. генералмайор Іван Сологуб доповідав Г. Потьомкіну-Таврійському про
бажання запорожців отримати тверді урядові гарантії щодо
умов, на яких вони нестимуть службу. Попри те, що Сологуб зголошувався самостійно (без участі С. Білого та З. Чепіги) до весни
1786 р. сформувати з колишніх запорожців п’ятисотенний козацький полк, самі запорожці не поспішали заступати під російські знамена. Зрештою, прискорити процес формування російським урядом війська з колишніх запорожців зміг лише початок
нової війни з турками у 1787 р.
У зв’язку з намаганнями уряду Катерини ІІ прискорити процес
повернення запорожців слід особливо відзначити діяльність російського генерального консула у Молдавії, Валахії та Бессарабії
Івана Северина. Його резиденція у столиці Молдавського князівства — Ясах перетворилася на справжню Мекку для всіх тих
із козаків, які прагнули повернутися на батьківщину, оскільки
лише відповідні документи, що видавав репатріантам консул
(паспорти, подорожні) забезпечували легітимність повернення.
У противному випадку «нелегалів» чекали серйозні проблеми
у разі зіткнення з прикордонною сторожею чи вияву інтересу до
їх персон з боку місцевої влади Катеринославського намісництва.
Перспективи арешту та покарання були цілком реальними.
Необхідність швидкої та ефективної колонізації Півдня, яку
чудово усвідомлювали та впроваджували у життя державні діячі імперії, змушувала їх докладати додаткових зусиль у справі
* РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, л. 3.
** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, лл. 10–11
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повернення втікачів. Слабкий на перших порах струмок рееміграції поступово перетворювався на повноводну ріку. Починаючи
з жовтня 1783 р., яським консулом було внесено корективи у механізм відправлення репатріантів до Російської імперії.
До цього часу участь консульства в цьому процесі обмежувалася пропагандистською роботою серед емігрантів та видачею їм
документів. Відтепер же в Ясах з переселенців формувалися партії, які щомісяця відправляли на батьківщину*. На це виділялися значні кошти. Під час слідування реемігрантів забезпечували
харчами. Аби забезпечити переселенські партії від сторонньої
небезпеки, до кожної з них було прикріплено кавалерійський
конвой з донських козаків.
На початку 1784 р. прагнення до повернення на батьківщину охопило велику кількість запорожців, що перебували на теренах Очаківського степу та Буджаку. Головним чином це було
пов’язано з рішучими заходами, яких вживав турецький уряд
у справі переведення козаків на правий бік Дунаю. Зокрема
маємо кілька звісток про відповідні звернення представників козацьких громад до російського військового командування та дипломатичних представництв. Важливу роль відіграла,
як нам здається, й російська агітація. Російські конфіденти та
розвідники, з числа тих же самих запорожців, під видом подорожуючих купців усе так же часто відвідували запорозькі коші
та передавали тамтешнім старшинам маніфести, грамоти, листи від імені можновладців усіх можливих титулів та рангів.
Причому тон цих послань уже не нагадував погрозливі писання року, скажімо — 1776-го, а був напрочуд пафосним, сповненим високої патетики, з упором на релігійність запорожців:
«Православні! Усоромтеся свого нинішнього місцеперебування, уявіть
собі, чи для того спаситель наш Ісус Христос спокутував вас чесною своєю кров’ю, аби ви служили бусурманам, гонителям віри та
імені Христового!» (лист Г. Потьомкіна-Таврійського. 1784 р.)**.
Зрештою, запорожці почали всерйоз розглядати можливість
повернення на територію Російської імперії та вступу на військову службу. Між кошем на Тилигулі та російським консульством
у Ясах розпочався обмін кореспонденцією. Так, 6 лютим 1784 р.
датовано лист військового старшини Гната Басанського до Івана
Северина. Його доставив у Яси наприкінці того ж місяця чернець
Далмат, який служив при військовій церкві Покрови Богородиці.
* АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 62–63, 89–90.
** Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (РНБ ОР), ф. 588,
оп. 3, д. 82, л. 1.
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Від імені всіх запорожців, що перебували на Дністрі та Тилигулі,
було подано прохання відносно прощення провин та дозвіл на
повернення. За свідченнями священика, кількість козаків, які
перебували там, сягала 300–400 осіб*. Чи всі вони бажали повертатися — питання спірне. Принаймні інші джерела приблизно
того ж часу (березень 1784 р.) подають більш скромну цифру потенційних репатріантів — 200 козаків, тобто половина, або трохи
більше від загалу**.
Своїм зворотним листом (22 лютого) російський консул І. Северин пропонував запорожцям з’явитися в Ясах для отримання подорожніх документів та грошей на проїзд***. Наприкінці
лютого аналогічне звернення від запорожців, що мешкали на
Очаківському степу, отримав й новоросійський губернатор (невдовзі, правитель Катеринославського намісництва), бригадир
Іван Сінєльніков. Обидва державні діячі невідкладно повідомили про це у своїх донесеннях князю Г. Потьомкіну-Таврійському.
Останній чергового разу підтвердив цілковиту амністію та гарантії безпеки для всіх козаків, які побажали повернутися з Османської імперії****.
У результаті цього, вже з початку весни 1784 р. до Яс почали прибувати запорожці як з території самого Молдавського князівства
(землі сучасних Молдови та Східної Румунії), так і з Буджаку та
Єдисану. З них, а також з донських козаків та козаків-старообрядців (некрасівців і дунаків), липован, дезертирів з регулярного російського війська, формувалися переселенські партії. Запорожці
включалися до цих переселенських партій на, так би мовити, загальних підставах та ніколи не виокремлювалися в документації
з-поміж інших «забіглих російських підданців». Звісно, що за таких умов нелегко виокремити їх серед маси «Иванов Васильевых»,
«Петров Михайличенков» та тому подібних осіб, чиї антропоніми
були оформлені писарями консульства за тогочасними офіційними російськими нормами. Разом із цим, присутні у списках «класичні» запорозькі прізвиська на кшталт — Бандурко, Безрідний,
Бублик, Буза, Булат, Вихрастий, Гайдамачук, Гардиш, Губа, Гузир,
Донець, Драпак, Дубина, Завірюха, Запорожан, Запорожець,
Заєць, Кармак, Кияшко, Кочерга, Крайній, Краснощок, Крепило,
Лях, Мажа, Мажара, Мандригела, Мовчан, Моторний, Найда,
Недвига, Плига, Покотило, Похила, Рудь, Рябий, Сіромаха,
* АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 40–41.
** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. І, л. 4.
*** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 56–56 об.
**** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, лл. 8–9.

45

КОЗАКИ ТА «ГРАНИЧАРИ»

Січевий, Скрипник, Сокіл, Сопілка, Тополь, Таран, Чернега,
Чуприна, Шпортун, Щур, Ярко, Яструб та ін.* Вони слугують для
нас своєрідними маркерами, свідчать про присутність колишніх
січовиків у всіх без виключення переселенських партіях, які готувалися до відправлення із Яс, впродовж 1784–1786 рр.
Всього за період з весни 1784 до літа 1786 років було сформовано та відправлено 12 таких партій (за консульською нумерацією — з 6-ї по 17-у), загальним числом переселенців 1352 дорослих переселенці-чоловіки (жінки та діти спеціально не обліковувалися):
Таблиця 1

Динаміка відправки репатріантів з Яс
№
партії
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Дата відправлення
01.03.1784
28.04.1784
04.05.1784
23.05.1784
23.06.1784
19.10.1784
02.02.1785
18.05.1785
15.08.1785
20.12.1785
22.05.1786
24.06.1786
13.10.1786

Кількість осіб
(чоловічої статі)
108 1
115 2
61 3
79 4
97 5
106 6
124 7
146 8
73 9
118 10
325 11
77 12
80 13

*АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 40, лл. 47–48, 91–92; д. 54, лл. 2–3, 87–89,
106–107, 156–156 об.
** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 62–63.
*** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 89–90.
**** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 91–91 об.
*****АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 123–123 об.
****** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 163–164.
******* АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 222–223.
******** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 40, лл. 47–48.
********* АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 40, лл. 91–92.
********** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 40, лл. 136–136 об.
*********** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 54, лл. 2–3.
************ АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 54, лл. 87–89.
************* АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 54, лл. 106–107.
**************АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 54, лл. 156–156 об.
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Серед місцевостей на півдні Російської імперії, до яких із Яс на
поселення відправлялися запорожці, згадуються нещодавно заснований Херсон та Олешки, в яких запорожці стояли Січчю за
часів кримської протекції*.
Аспект, на якому хотілося б наголосити окремо — переважно
чоловіча стать та холостий стан абсолютної більшості репатріантів, зосереджених у Ясах. У більшості сформованих переселенських партій або взагалі не було сімейних осіб, або ж вони
складали лише 2–6 % від загальної кількості. Якщо ж і траплялися сімейні подружжя, то вони, здебільшого, не мали дітей (тому
можливо, що були нещодавно створені). Антропонімія «сімейних» здебільшого класична російська. Маємо лише один випадок переселення запорожця разом із родиною — колишній січовик Тимофій Запорожець із дружиною, сином та 3 дочками**.
Тобто, більшість колишніх російських підданців, з яких формувалися переселенські партії у Ясах, були людьми вільними, не
обтяженими соціальними зобов’язаннями, а відтак і наділеними
здатністю до високої мобільності. Часто-густо вони її демонстрували російським чиновникам: численними були випадки, коли
репатріанти тікали подалі від переселенських партій, щойно Яси
зникали за першим поворотом. Навіть серед «сімейних» відсоток
втікачів становив близько 5 %***. Кількість же «бурлаків», які трошки
«підхарчувалися»в Ясах консульським коштом, отримали свої копійчини на проїзд до російських володінь та й «були такі», була на
кілька порядків вищою. Куди вони йшли потім? Скоріш за все, або
за Дунай, вглиб турецьких земель, або ще кудись… Куди ж саме?
Зовсім неподалік розпочиналися володіння однієї з найвпливовіших держав тогочасної Європи — імперії австрійських
Габсбургів. Починаючи з кінця XVII ст., з часів «Священної Ліги»,
австрійська монархія кілька разів виступала союзницею монархії
російської в її боротьбі проти османського панування в Європі.
Це зрозуміло, адже цілі у держав були спільні — розподіл турецьких володінь на Балканах та в Північному Причорномор’ї.
Вносячи кожен свою лепту в спільну справу, володарі й Австрії,
й Росії, разом із цим, ревниво спостерігали за успіхами один одного, намагаючись своєю підтримкою не спричинити надмірного підсилення позицій союзників. Тимчасові охолодження в стосунках обох держав, або ж практична неможливість військової
підтримки союзника ставали причиною того, що, наприклад,
* АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 38, л. 13; д. 45, лл. 2–3; д. 61, л. 22.
** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 54, л. 2 об.
*** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 61, л. 22.
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Росія залишилася осторонь під час австро-турецької війни 1716–
1718 рр., так само як і Австрія лише здалеку спостерігала за російсько-турецьким суперництвом у 1768–1774 рр.
Союзницькі відносини обох держав раз по разу ускладнювалися ще проблемами захисту православних в Австрійській імперії. Росія, яка традиційно виступала ревнителькою «східнокафолічеського» сповідання, всіляко підігрівала антикатолицькі
та антиуніатські (читай — антигабсбурзькі) настрої серед сербів, трансільванських румун та решти православних підданців
Габсбургів, у разі потреби надаючи їм притулок на своїй території. Свого апогею подібна практика сягнула на початку 1750-х років, коли кілька тисяч православних вихідців із південних районів Австрійської імперії, під проводом сербського граничарського офіцерства переселилися до імперії Російської, заснувавши
на землях сучасної Південної України дві військово-землеробські
колонії — Нову Сербію та Слов’яносербію.
Охолодження стосунків між двома країнами внаслідок цього
було дуже сильним і тривало аж поки Марію-Терезію (1717–1780)
не змінив на престолі її син Йосиф ІІ (1741–1790). Однак і в його
правління (особливо до 1787 р., в якому було поновлено стратегічний антиосманський альянс з Росією) віденська дипломатія
використовувала будь-яку слушну нагоду, аби взяти реванш за
відтік досить значної кількості платників податків з імперії, який
мав місце у 1750-х та 1760-х роках. Така можливість з’явилася
ніде інде, як саме в Ясах, на початку 1785 р. Й об’єктом спокус та
інтриг австрійських військових та дипломатів став ніхто інший,
як запорожці, що перебували в цьому місті та його околицях.
Не можна сказати, що уряди обох держав занадто драматизували випадки такого «перетягування». Найбільш повно, на наш
погляд, ставлення можновладців обох імперій до прийняття
в підданство та службу втікачів один одного, сформулював ще на
початку 1770 р. канцлер Російської імперії Микита Панін у своєму
листі до командуючого 1-ої армії П. Рум’янцева: «… стосовно австрійських дезертирів: з одного боку, принизливо було б, якби ми, в доказ більшого ампресементу, їх військових людей видавали, коли вони
наших не криючись приймають, з іншого ж, — стан справ політичних вимагає уникати будь-якого у стосунках з ними охолодження…
»*. Краще, як то кажуть, і не скажеш. На теренах Молдавського
князівства, де перебували численні втікачі з обох імперій, і під час
воєнних дій, і в мирні роки, — й військові командири, й дипломати з однаковим азартом вели гру з переманювання підданців
* РНБ ОР, ф. 563, оп. 1, д. 1, лл. 8–8 об.
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один одного. Ідеї популяціонізму та фізіократії, в основі яких лежала теза прямої залежності могутності держави від кількості її
населення, фактично, обіймали місце офіційної доктрини всіх
європейських держав у вік Просвітництва, та як не найкраще підготували ідеологічне підгрунття подібних «змагань».
Діяльність, подібну до російських консульств, та пов’язану
із відправкою на батьківщину численних втікачів, здійснювали
й австрійські дипломатичні представництва при дворах волоського (в Бухаресті) та молдавського (в Ясах) господарів. Й росіяни,
й австрійці надзвичайно пильно придивлялися один до одного,
без затримки доповідаючи у Санкт-Петербург та Відень про найдрібніші подробиці діяльності союзників-«конкурентів». Саме ці
донесення російського консула й дають нам можливість з’ясувати
роль, яку відіграли австрійські дипломати у вступі запорожців
на службу Габсбургам. Зокрема нам відомо, що наприкінці серпня 1783 р., як в Бухаресті, так і в Ясах, секретарем цісарського двору Райкевичем було опубліковано маніфест Йосифа ІІ до всіх вояків австрійської армії, які дезертирували, а тепер знаходяться на
теренах Валахії та Молдавії. В тому разі, якщо вони повернуться,
їм прощалися всі вини. Подорожні паспорти репатріанти могли
отримати в австрійських консульствах*. Чимало втікачів вирішили скористуватися такою можливістю, та почали сходитися до
названих міст, одним з яких були Яси.
Таким чином, і в часі, і в просторі, пересіклися дві людські
хвилі. В Ясах постійно перебувало одночасно по кілька сот австрійських та російських репатріантів, які чекали свого часу для
повернення на батьківщину. Серед «російських», як ми вже знаємо, було чимало запорожців. Можемо припустити, що серед
«австрійських» так само численними були вояки граничарських
полків Військового Кордону (№№ 13–17), які розміщувалися
якраз на кордонах із Волоським та Молдавським князівствами**.
За походженням, здебільшого, то були православні серби. З великою долею ймовірності ми можемо припустити, що контакти
між граничарами та запорожцями таки мали місце. Не могли не
мати. Й одні, й другі достатньо чітко мали уявляти свою типологічну спорідненість, яка відразу впадала в око всім без винятку
стороннім спостерігачам ще з кінця XVI ст., не кажучи вже про
них самих. Також зазначимо, що такому «очному» знайомству
* АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1783 г., д. 1198, лл. 9–11.
** Austrian Frontier Troops. 1740–1798. By Hollins David & Pavlovic Darko
(illustrator) / Men-at-Arms (413). Series editor Martin Windrow. — Oxford: Osprey
Publishing Ltd, 2005. — P. 5.
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давно вже передувало й знайомство «заочне». Йдеться про рядових граничарів-переселенців Нової Сербії та Слов’яносербії,
які, попри напружені стосунки керівництва цих поселень з січовою адміністрацією, нерідко приставали до запорожців, поповнюючи лави запорозької громади*. Не виключено, що контакти ці відбувалися десь, під низькими стелями молдавських корчем, за келихом вина. Ностальгія за рідним краєм не гірше вина
розв’язувала язика якомусь граничарові-дезертиру, розфарбовувала його розповідь яскравими спогадами про швидкий Дунай,
про цісарську ласку (від якої й утік світ за очі)…
Все це, однак, було «лірикою». Чималу ж долю «прагматизму»
привнесли в справу працівники австрійського консульства в Ясах,
які, довідавшись серед «своїх» репатріантів що до чого, розпочали
«працювати» із запорожцями, які вже по кілька тижнів чи навіть
місяців перебували в столиці Молдавського князівства й чекали
на відправлення на батьківщину, або ж тільки прибули туди, аби
довідатися про правдиві умови повернення. Звісно ж, що й саме
зовнішньополітичне відомство Австрійської імперії, й усі його дипломатичні представництва за кордоном були цілковито в курсі всіх обставин ліквідації Запорозької Січі, оскільки ще у вересні
1775 р. російською Колегією іноземних справ було відіслано копію
маніфесту Катерини ІІ до посольства у Відні, аби ознайомити габсбурзький уряд з його основними положеннями**. Думаємо, зрозумілим було й те, що контр-агітація серед запорожців (хай вони на
той час й були вже турецькими (молдавськими) підданцями) навряд чи сприйматиметься російським урядом як дружній вчинок.
Однак цілком зрозуміле бажання здобути кількасот «корисних» підданців для цісаря взяло верх над міркуваннями вищого порядку. Австрійці досить швидко загітували (можливо, не
без допомоги золота) кількох запорозьких старшин, аби ті зголосилися стати ініціаторами вступу козаків на службу цісарю та
оселення їх на кордоні з Туреччиною. Оскільки шила в мішку не
сховаєш, про ці австрійські «ініціативи» незабаром стало відомо
й працівникам російського консульства. Ті реагували як могли —
коли вчасно посланою депешею, коли влучно сказаним словом…
Конфлікт австрійського та російського консульств у Ясах став
навіть предметом спеціальних розглядів дипломатичних відомств
обох країн. Оскільки Молдавське князівство було васалом Османської імперії, у розбір конфлікту було втягнуто й амбасади
* Документи того ж архіву Коша Запорозької Січі за 1750-і роки рясніють
подібними випадками.
** АВПРИ, ф. 33, оп. 33/2, 1775 г., д. 62, лл. 37–40.
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в Константинополі. Яський консул І. Северин скаржився на неправомірні дії Райкевича*. Той, в свою чергу, настійливо жадав вибачень від російського віце-консула Селунського, який занадто різко
висловлювався з приводу деяких аспектів його діяльності**. У цілому
ж, конфлікт загасили на рівні консульств та амбасад, визначивши
його не гідним монаршого розгляду. Фактично, російська сторона
дала австрійській повну волю дій по відношенню до тих з її колишніх підданців, які мешкали на території Молдавського князівства
впродовж п’яти та більше років. Натомість, ті зобов’язувалися не
переманювати тих з них, хто виказав бажання повернутися та вже
готувався до відправлення на батьківщину.
Спостерігаючи за хитросплетіннями консульських інтриг
1785 року, можна задатися запитанням — а що ж при цьому
робила основна маса запорожців, які перебували в Ясах та погодилися пристати на австрійські пропозиції? Яким був шлях
від колишніх січовиків до майбутніх граничарів? І чому вони
на нього зважилися? Відповідь лежить, практично, на поверхні:
російської «ласки» запорожці вже скуштували, відвідали й турецьку. В перше десятиріччя по ліквідації Січі ані російський,
ані турецький уряд не спромоглися запропонувати запорожцям
умови, на яких би вони могли нести військову службу, натомість,
отримавши відроджену військову організацію, відповідну «нішу»
в соціумах тієї чи іншої монархій, чітко окреслену територію під
поселення. Лише чергова російсько-турецька війна розставить
все на свої місця, й відбудеться інституалізація двох «постзапорозьких» військ — російського Чорноморського та турецького
Буткальського. У році 1785-му частина запорожців, як не хотіла,
не змогла знайти прийнятного для себе варіанту перебування
ані в російському, ані в турецькому підданстві. Тож і вирішила
пошукати щастя в австрійців, на Військовому Кордоні.
Отже, запорожці вирішили оселитися у володіннях Габсбургів,
заступити в граничарську службу та розпочати нове життя під
скіпетром, хоча й не православного, але ж таки християнського
монарха — австрійського цісаря. Стосовно того, які ж саме із запорожців — «молдавські», «очаківські», «тилигульські» чи «задунайські», зголосилися переселятися до Австрійської імперії, то
ми вважаємо, що, в загальних рисах, слід погодитися з точкою
зору, яку виказав ще П. Іванов***. Згідно з нею, ці козаки належали
* АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1784 г., д. 1198, лл.8–10.
** АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1785 г., д. 1208, лл. 1–36.
*** Иванов П. К истории запорожских козаков после уничтожения Сечи //
Записки Одесского общества истории и древностей. — 1904. — Т. XXV. — С. 28.
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до тієї гілки запорожців, яка до 1785 р. перебувала в князівствах
Молдавії та Валахії, і не підпадали, згідно з умовами КючукКайнарджийського миру та Айнали-Кавацької конвенції, безпосередній юрисдикції турецького уряду, що й дало їм змогу
безперешкодно виїхати до імперії Габсбургів. Донесення російських дипломатів з Яс, за період 1784–1785 рр., підтверджують
цей факт. Подібні погляди підтверджують і документи австрійського військового та цивільного командування. В них запорожці скрізь фігурують як підданці молдавського князя*. Разом із
цим, та ж документація російського консульства в Ясах, як уже
йшлося вище, досить чітко показує нам участь у цьому процесі й запорожців-«тилигульців». Ті з козаків, які у 1784–1786 рр.
перебували на Нижньому Дунаї, в глибині турецьких володінь,
навряд чи переселялися на Військовий Кордон разом із представниками двох вищезгаданих гілок запорожців. Разом із цим,
було б неправильно (та й короткозоро) вважати, що серед тих,
хто вирішив йти на Кордон, були виключно колишні січовики.
Вище ми вже казали про мішаний характер втікачів/репатріантів з/до Російської імперії, які перебували в Ясах, та й взагалі
на всій території Молдавського князівства. Чималу частку репатріантів, що скупчилися в Ясах, складали донські козаки. Йдеться
про дезертирів з російського війська часів війни 1768–1774 рр.
Упродовж наступних 10 років більшість із них осіли, оженилися на молдаванках, однак не покидали думки про повернення
на Дон. Перспектива їх виїзду разом із дружинами та дітьми
спричинила досить жорстку протидію молдавського господаря,
а тому російський консул І. Северин мусив тимчасово відкласти
вирішення цього питання. При цьому та частина донських козаків, які не мали сімей, були вільні у своєму виборі**. Тож, деякі
з них могли влитися до маси «запорожців», що пристали на австрійські пропозиції***.
Скільки ж серед «запорожців» було представників решти етносів, тогочасної Російської імперії — залишається лише здогадуватися. Втім, це не особливо й важливо, адже в усі часи існування історичного Запорожжя етнічний характер його «лицарства»
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 12–17.
** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 45, лл. 11–11 об.
*** Наприклад, серед граничар Німецько-Банатського полку, відряджених
до Банатського корпусу в серпні 1789 р. згадано Івана Богучарського: HDA,
f. 914, № 1617. Зрозуміло, що йдеться про носія східнослов’янської антропонімії, пов’язаної з верховим донським містечком Богучаром, розташованим неподалік від впадіння однойменної ріки у Дон (нині районний центр Воронезької області).
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був саме таким — строкатим, але з переважанням українського
елемента. Головним було відчуття належності до січового братства, бажання бути лицарем, запорожцем. Цього не бракувало,
а тому вся та строката маса народу, яка під проводом справжніх
січовиків вирішила йти за кращою долею на далекий австро-турецький кордон, так і полишилася в історії саме запорожцями.
Землі, на яких козаки хотіли бути оселеними, заслуговують
на те, щоб дати бодай невеличкий нарис їх історичного розвитку. Початково Військовий Кордон (Vojna Krajina), формування
якого припало на 1460–1480-і роки, було створено як окрему, від
решти коронних земель, територію Угорсько-Хорватського королівства. Організацію його можна трактувати як оригінальну
спробу організувати систему оборони держави. Ініціатором та
творцем ідеї судилося стати королю Матвію Корвіну. Головним
призначенням населення Кордону — граничар, було захищати
кордони королівства з Османською імперією та протидіяти подальшій експансії турків. Територію Кордону було розподілено
на кілька земель — Країн (Кrаjin), — які у свою чергу розподілялися на капетанії (kapetaniji). Найбільш ранніми, за часом виникнення, з цих військово-територіальних одиниць Кордону стали
Яяцька, Сребреницька (1463) та Сєньська (1469) капетанії.
Якщо вести розмову про території, на яких наприкінці
XVIII ст., граничарами служили запорожці, то історія їхнього
перебування у складі Військового Кордону є такою. У середині
XVI ст. на землях між ріками Дравою та Куною виникла так звана Славонська країна. Свою назву вона отримала від однойменної історико-географічної області, розташованої вздовж рік Сави
та Дунаю. Ця ділянка Військового Кордону складалася з 3 капетаній — Копривницької, Крижевацької та Іваничської. З 1568 р.
у Славонській країні було введено граничарське самоуправління.
Згодом комплекс прав та обов’язків граничар на всій території
Військового Кордону було регламентовано так званим «Statutvalachorum», кодексом граничарського права (1630 р.).
Внаслідок австро-турецької війни 1683–1699 рр. від турків було
звільнено такі історико-географічні регіони, як Баранья, Бачка,
Срем (частково). За Карловицьким миром 1699 р. їх було приєднано до імперії Габсбургів. Територію Військового Кордону
було значно збільшено шляхом приєднання частини новоотриманих земель до Славонської країни. Уже в 1701 р. з цієї сукупності територій було утворено Славонську генерал-команду. До
неї увійшли 3 граничарських полки — Градизький, Бродський та
Петроварадинський, та 4 вільних військових міста (komunitata) —
Петроварадин, Карловац, Зємун та Брод.
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План-схема міст Петроварадина (вгорі) та Нові Сада (внизу). Середина XVIII ст.

З 1701 до 1783 року місцеперебуванням Славонської генералкоманди було м. Осієк (сучасна Хорватія), а з 1783 р. — Петроварадин (нині частина м. Нові Сад, АО Воєводина, Сербія). Протягом XVIII ст. мали місце й зміни у підпорядкованості Славонської генерал-команди (разом із усим Військовим Кордоном): до 1750 р. керівництво здійснювалося Військовою радою
у м. Граці; у 1750 р. його було підпорядковано Державній Військовій Раді у м. Відні. Від цього часу саме вона стала вищим органом управління генерал-командами Військового Кордону.
Протягом другої половини XVIII ст. число та кількісний склад
військових одиниць у складі Славонської генерал-команди змінювалися. Зокрема у 1763 р. було створено Чайкашський батальйон (з центром у м. Тітел), на військовослужбовців якого було покладено патрулювання легкими суднами — чайками (шаjки, śajki)
річкової системи Дунаю та його притоків, якими на той час проходив австрійсько-турецький кордон. Крім того, у період з 1783
до 1790 року, з Банатської до Славонської генерал-команди було
передано граничарські полки Темишварського Банату, серед
яких був і Німецько-Банатський граничарський полк № 12 (центр
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у м. Панчево). Починаючи з 1764 р., стандартний граничарський
полк складався з 3 батальйонів, кожен з яких ділився на 4–6 рот*.
Якщо граничари-чайкаші патрулювали човнами річкові ділянки австро-турецького кордону, то межа на суходолі контролювалася кінними роз’їздами, а також за допомогою системи
спеціально зведених веж — «чардаків», якими через певну відстань, був укріплений весь кордон.
Слід відзначити, що впродовж 1737–1753 рр., внаслідок реформ
Марії-Терезії, організаційну структуру Військового Кордону було
значно змінено: скасовано граничарське самоуправління та виборність офіцерства з власного середовища; скорочено територію Кордону та число полків у генерал-командах. Від цього часу граничарські полки з ландміліції остаточно перетворюються на регулярне
військо. Найбільш близькою аналогією цього процесу, з тогочасних
українських реалій, може слугувати реформа Слобідських козацьких полків 1765 р., здійснена урядом Катерини ІІ. Взагалі ж то, система Військового Кордону проіснувала до 1881 р. Анексія австрійським урядом Боснії, занепад Османської імперії та утворення незалежних балканських держав остаточно перетворили її на атавізм.

Кінний граничар біля чардаку**
* Hrvatski državni arhiv. Fond № 430 «Slavonska generalkomanda. 1701–1848».
Sumarni inventar. Izgradila Zdenka Baždar. — Zagreb: HDA, 1999. — S. 2–5.
** История Югославии / Под ред. Ю. В. Бромлея. — М.: Изд. АН СССР,
1963. — Т. 1. — С. 255.
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Саме такими були терени, на яких збиралися оселитися ті
з запорожців, які не бажали ані турецького, ані російського
підданства. Абсолютна більшість дослідників та архівні джерела безпомилково вказують на 1785 рік, як на рік появи численних груп запорожців в австрійських володіннях, на Військовому Кордоні. Втім, окремі представники запорозької громади могли потрапляти туди і раніше. Так, маємо звістку ще від
1720 р. про наявність козаків серед населення шанця Фелдвар
Потисько-Помориської ландміліції*. Що то були за козаки —
невідомо. Можливо якісь емігранти-мазепинці. Принаймні
маємо ще один сюжет, гідний більш прискіпливого розслідування.
Перетіканню невеликих груп запорозького козацтва на Військовий Кордон сприяв також маніфест австрійського імператорського двору від 10 січня 1769 р. Згідно з ним, на поселення
у Бачці та Темишварському Банаті запрошувалися всі колишні
підданці Російської імперії, які мешкали на той час на землях
Речі Посполитої, Молдавії та Валахії, однак й досі не заступили в тамтешнє підданство**. Поява цього законодавчого акту, не
в останню чергу, була пов’язана з бажанням австрійського уряду
взяти реванш за російську агітацію до переселення православних сербів на південноукраїнські землі, яка тривала вже вісімнадцятий рік. Після 1775 р. цей чинний маніфест набув особливої
актуальності для запорожців, які покинули рідні краї, оскільки
вони прямо підпадали під дію його основних положень. Саме
на нього посилалися й австрійські урядовці та військові, коли
у 1785 р. постало питання про вступ до підданства Габсбургів колишніх січовиків.
Попередні перемовини запорозьких старшин з австрійським
консулом в Ясах Райкевичем стали початком кількамісячного обміну документами між кількома відомствами та установами імперії. Саме завдяки представницькому комплексові службового
листування за квітень — липень 1785 р. і виявляється можливою
часткова реконструкція процесу переселення запорожців до австрійських володінь.
Перебіг подій був таким. Оскільки переселення запорожців
планувалося в контексті їх оселення на Військовому Кордоні, опікуватися ним, насамперед, мали військове відомство Австрійської
* Поповић Душан J. Срби у Бачкоj до краjа осамнаестог века (историjа
насеља и становништва) // Посебна издања. Кн. СХСІІ. — Етнографски институт
Српске академиjе науке. Кн. 3. — С. 45. — [Б.д., Б.м].
** HDA, f. 430, fasc. 1, 1769, № 27, str. 1–7.
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імперії та командування відповідних структурних одиниць Кордону. Тож до справи взявся військовий аташе австрійського консульства в Ясах капітан Бедеус. Саме до нього 1 квітня 1785 р. офіційно звернулися депутати від запорожців з проханням прийняти їх на цісарську службу.
Питання про те, хто ж саме був серед цих депутатів, залишається відкритим. На жаль, жоден із австрійських діловодних документів того часу, які були в нашому розпорядженні
при написанні даної розвідки, не переховує в собі конкретних прізвищ — скрізь вони фігурують лише як «запорозькі
полковники» (saporogerobrst)*. Трохи світла на цю проблему може пролити документація російського представництва
в Ясах, хоча й тут ми можемо лише робити найбільш логічні
припущення. Зокрема серед запорозьких старшин, які, як уже
йшлося вище, ще на початку 1784 р. вступили в дипломатичну гру з росіянами, згадується отаман Крилівського куреня
Андрій Таран**. Він же фігурує й серед репатріантів команди,
яка формувалася в Ясах упродовж лютого-березня 1785 р. та
складалася, переважно, з неодружених чоловіків (ймовірно,
саме запорожців) — 111 від загальної кількості 124 особи, та
мала бути відправлена на батьківщину у квітні***. Один із чотирьох лідерів тилигульської козачої вольниці — цілком вірогідна кандидатура на роль obrst’а. Втім, це лише припущення… Хоча більш ретельне студіювання біографій запорозькозадунайсько-чорноморської старшини 1780-х років ще може
дати відповідь на це запитання. Як на вдалий приклад, можна
послатися на досвід одеського історика І. Сапожнікова, який
небезпідставно припустив, що до переселення запорожців
в Австрію може бути причетною ще одна помітна фігура тієї
доби — Іван Сухина****.
Попри свою посаду військового аташе, Бедеус не був наділений необхідними повноваженнями, щоб особисто вирішити
це питання, а тому вже впродовж кількох наступних днів про
запорозькі «ініціативи» були поставлені до відома інші чини.
Найближчим із них був військовий управитель Буковини
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 2–3.
** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, 1784 г., д. 26, л. 56.
*** АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, 1785 г., д. 40, лл. 47–48.
**** Сапожников І. В. Іван Сухина — невідомий кошовий отаман Чорноморського війська // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної
України ЗДУ. Південна Україна XVIII–XIX століття. — Запоріжжя, РА «Тандем-У», 2000. — Вип. 5. — С. 259–267.
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генерал-майор Карл фон Ерценберг, який на той час резидував у Чернівцях. Саме йому першим яський військовий аташе повідомив про всі обставини справи (6 квітня). Викладені
ним події дають підстави вважати, що запорозькі старшини
значно перебільшували кількість бажаючих переселитися на
Військовий Кордон (гадаємо, що тут мала місце свідома дезінформація з метою отримання найбільш сприятливих умов
для вступу в службу). Зокрема запорожці запевняли, що вони
делеговані від 8 000 (!) колишніх січовиків, які вже 10 років як
мешкають на території Молдавського князівства*. Це в той час,
коли, як ми знаємо, загальне число всіх запорожців на території Османської імперії навряд чи сягало цієї цифри, а значна частина з них уже була переведена турецьким урядом на
правий берег Дунаю, подалі від російського кордону. Звісно ж,
забезпечити переселення такої кількості козаків «полковники»
були не спроможні. Однак наголошували саме на ній, причому
вказували, що всі ті козаки будуть мати коней та власну зброю.
Натомість депутати просили відвести їм землю для оселення
на турецькому кордоні в середній течії Дунаю, дозволити обирати старшину (офіцерів) зі свого середовища та не силувати їх
до одруження**.
Отримавши повідомлення з Яс (9 квітня), військовий губернатор Буковини, з огляду на важливість справи, наказав Бедеусові
не давати запорозьким депутатам поки що конкретної відповіді, оскільки незаплановане та спонтанне переселення козаків могло призвести до дипломатичного, чи навіть військового
конфлікту з Молдавським князівством (та, відповідно, самою
Туреччиною). Як найближчий (територіально) представник австрійського генералітету, Ерценберг наділив Бедеуса повноваженнями надалі вести переговори з запорожцями. Крім того,
він настійливо рекомендував яському аташе розтягти їх на кілька тижнів, та, паралельно з цим, відшукати кількох спритних
унтер-офіцерів, бажано слов’янського походження, з числа тих,
що перебували при консульстві, видати їм «представницькі»
гроші та приставити на деякий час до запорозьких депутатів.
У такий спосіб, під час приємного спілкування у шинках, ці
конфіденти могли б не тільки придивитися до них, але й дізнатися правду про справжню кількість запорожців, їх озброєння
тощо***.
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 2.
** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 3.
*** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 4.
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Автограф генерал-майора Карла фон Ерценберга*

Наділивши Бедеуса необхідними повноваженнями та інструкціями, барон Ерценберг вважав за необхідне якомога швидше
поставити до відома військове відомство Австрійської імперії.
Того ж дня (9 квітня) у своєму рапорті до Державної Військової
Ради у Відні Ерценберг не тільки доповів про «яські обставини»,
але й поділився своїми міркуваннями з приводу того, як найкраще вирішити запорозьку справу.
Перш за все, Ерценберг поспішив позбавитися навіть перспективи можливого оселення запорожців на ввірених йому землях —
на Буковині, наголошуючи на тому, що в Буковині бракує землі
для оселення 8 000 нових поселенців. Звісно ж, що губернатор хитрував. Земель вистачало — йому це було відомо краще за будького, оскільки саме він докладав чималих зусиль до залюднення
цього, нещодавно віднятого від турків, краю колоністами різних
національностей — німцями, росіянами-старообрядцями (липованами) та іншими. Близькість кордону з васалом Османської імперії — Молдавським князівством, теж потребувала присутності на Буковині значних військових сил. Чому ж тоді військовий
губернатор краю бажав якомога швидше спекатися запорожців?
Мабуть тому, що вбачав у них елемент, занадто анархічний, такий що важко вписати в загальну канву його особистого бачення
майбутнього Буковини у складі Австрійської імперії**.
Натомість Ерценберг запропонував Державній Військовій Раді
розмістити козаків на землях Військового Кордону між Чайкашським батальйоном та Німецько-Банатським граничарським
полком. Таким чином козаки були б оселені вздовж нижньої
* Державний архів Чернівецької області (ДАЧнО), ф. 1178, оп. 1, спр. 225,
арк. 6 зв.
** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 5.
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течії р. Тиси та могли б човнами патрулювати австро-турецький
кордон по Дунаю. При цьому губернатор виявив непогану обізнаність із обставинами військової служби запорожців у минулу
російсько-турецьку війну (1768–1774 рр.), коли чимало козаків
служили у складі російської Дунайської флотилії та з успіхом воювали проти турок. У цілому ж, Ерценберг вважав за доцільне
прийняти козаків на службу, задовольнити їх зброєю, обмундируванням, грошовим та натуральним жалуванням*.
Наступні три тижні позначилися відносним затишшям — капітан Бедеус та його підручні у Ясах, у силу ерценбергових інструкцій, «придивлялися» до запорозьких старшин, а сам генерал-майор Ерценберг чекав відповіді з Відня. Тим часом у Відні, з подання Державної Військової Ради, справу розглядав цісар — Йосиф ІІ.
Розгляд закінчився 27 квітня 1785 р., коли імператором було
апробовано доповідь Ради, наказано прийняти запорожців на австрійську військову службу та оселити вздовж обох берегів р. Тиси.

Австрійський цісар Йосиф ІІ (1741–1790)
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 6.
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Починаючи з дня підписання наказу, козаки мали забезпечуватися провіантом та підйомними грошима. Як одна з найважливіших умов їх вступу на австрійську службу, за ними зберігалося право дотримуватися холостого стану. Завідування «Запорозькою комісією» на місцях покладалося на генерал-майора
Ерценберга (Чернівці) та капітана Бедеуса (Яси)*.
Отримавши на початку травня цісарський наказ, генерал Ерценберг відіслав його копію капітану Бедеусу в Яси. Той, у свою
чергу, здійснив переклад, зняв з нього копії та роздав запорозьким депутатам, аби вони поширили його по всіх осередках козацтва на території Валахії, Молдавії та Бессарабії. Це мало неабиякий ефект — уже через кілька днів запорожці почали переходити на Буковину.
Не можна повністю виключати й присутність запорожців,
у перше десятиріччя по зруйнуванню Січі, на теренах самої
Буковини. Вірогідніше за все, що на цих землях козаки подекуди
інтегрувалися до складу громад ще одних втікачів — російських
старообрядців-липован. Принаймні на це натякає як документація австрійського військового командування на Буковині за 1785–
1786 рр., згідно з якою планувалося об’єднати переселення запорожців та липован до Бачки та Банату**, так і офіційні російські
документи (останні тим більше цікаві, що пов’язані з діяльністю
князя Г. Потьомкіна-Таврійського з формування Війська запорозьких вірних козаків (чорноморців)). В одному із них прямо
йдеться про очікування на перехід запорозьких «козаків з липованських селищ»***.
Можливо, так і було, однак ми вже знаємо, що генерал
Ерценберг будь-що намагався уникнути їх надмірного скупчення на ввіреній йому території, а тому вже 27 травня доповідав до
Державної Військової Ради, що хоча запорожцям у Чернівцях
з військових магазинів й видається щодня по 6 крейцерів та
2 фунти хліба на кожного, однак подальшої можливості концентрувати козаків на теренах Буковини немає. Тож він запропонував Раді, аби козаки відразу з Молдавії переходили
до Семигороддя, оминаючи Буковину. Бажаючи якнайшвидше позбавитися запорожців на Буковині, Ерценберг, між тим,
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 7–8.
** Etnographieder Österreichischen Monarhie von Karl Freihervon Czoernig,
mit einer ethnographischen karte in vier blaettern. — Band III: Historische
skizze der Volkers tämme und Colonienin Ungern und dessen ehemaligen Nebenländern. — Wien: aus der Kaiserlich-Koeniglichen Hof- und Staatsdruckerei,
1857. — S. 149.
*** РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, л. 11 об.
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висловив і кілька конструктивних порад відносно оптимізації їх
переселення. Зокрема він поклопотався перед Радою про необхідність видачі фуражу для коней, оскільки деякі запорожці, за
козацьким звичаєм, вели з собою по кілька коней. Також він наполягав на необхідності звільнення козаків від сплати проїзного
мита, та вважав за доцільне, аби козаки пересувалися групами не
менше 500 чоловік, оскільки це дозволить їм вчинити опір молдавським військам, якщо ті побажають не пропустити їх за межі
князівства*.
Уже наприкінці травня (20-ті числа) перші партії запорожців,
зосереджених на молдавських та буковинських землях, перетнули кордон Молдавського князівства з Австрійською імперією**.
Вони опинилися на теренах історико-географічної області, відомої в той час під офіційною німецькою назвою Малої Валахії
(KleineWalachie) або Семигороддя (Siebenbürgen) (також Ерделю
(угор. Еrdély та рум. Ardealu) та Трансільванії (лат. Transilvania))***.
Приблизно тоді ж (25 травня) генерал-майор Ерценберг отримав у розпорядження текст інструкції, яка регламентувала найбільш важливі моменти, пов’язані із прийняттям та оселенням
запорожців****. У цілому, все зводилося до такого. Автоматично
обер-офіцерські та унтер-офіцерські чини козацькій старшині не
надавалися. Натомість до кожної переселенської групи необхідно було приставити по одному офіцеру австрійського війська*****.
У випадку, якщо переселення запорожців викличе відкритий
спротив молдавської влади, то не приймати їх, а виставити з австрійських володінь, як бунтівників. Командирові Славонської
генерал-команди — генерал-майорові Женейну, слід негайно
підготуватися до прийому козаків та, насамперед, підшукати на
території, ввіреної йому генерал-команди, значний пустир, на
якому б можна було влаштувати тимчасовий козацький табір,
а на вибране місце відправити Вюртемберзький полк, який би
підтримував дисципліну та контролював процес розподілу запорожців по військових командах. Визначено було пільги для запорожців: звільнення від сплати мита; забезпечення квартирами,
провіантом та фуражем******. Маршрути слідування запорожців
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 9–11.
** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 1, 18.
*** Оскільки в українській мові найбільш поширеною формою є «Семигороддя», то й надалі ми вживатимемо саме її.
**** Переказ повного її тексту див.: Додаток № 10.
***** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 12–13.
****** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 14–15.
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до місць поселення було визначено такі: ті з них, хто мав оселитися у Бачці повинні були, перетнувши кордон, простувати теренами Солноцької та Біхарської жупаній (нині області Саладж та
Біхор в Румунії), тим же, хто прямував до Банату, слід було подорожувати землями Арадської та Крашовської жупаній (області
Арад та Караш-Северін у сучасній Румунії)*.
Віддаючи належне надзвичайно виваженій тактиці та прагматичній позиції австрійського уряду, не можна не помітити й того,
що від самого початку свого переселення запорожці розглядалися ним виключно як елемент, який за сприятливих обставин
слід було б використати заради досягнення цілком конкретних
цілей — зміцнити обороноспроможність Військового Кордону,
взяти дипломатичний реванш перед союзницькою Росією за її
надмірну активність у розігруванні «сербської карти», зменшити
кількість запорожців, які могли б у разі наступних війн із турками діяти проти тих же австрійців… Продовжувати можна довго,
однак кожен із пунктів буде свідченням простого та беззаперечного факту — будь-яка імперія, насамперед, дбає про інтереси
імперії. Те, наскільки вона відчуває потребу в тій чи іншій категорії своїх мешканців, зрештою й визначає особливості політки
по відношенню до них. З цих позицій розглядалися й запорожці. А оскільки шляхом уніфікації та створення абсолютистської
моделі держави імперія Габсбургів просунулася набагато далі,
у порівнянні з тією ж Росією, то в ній не залишалося місця та
можливості збереженню традиційної організації та способу
життя запорозького козацтва. Осягнення цього прийшло досить
швидко — вже в перший рік-два їх перебування в австрійських
володіннях. Поки ж що переселення тривало.
Австрійський уряд підключив до його патронажу практично всіх цивільних та військових губернаторів — Буковини, Семигороддя, Бачки, а також Військового Кордону. Оскільки вже
в першій половині червня 1785 р. козаки в значній кількості з’явилися в адміністративному центрі Семигороддя — Темишварі
(нині м. Тімішоара в Румунії), Державна Військова Рада наказувала командуванню Темишварської генерал-команди (Семигородська ділянка Військового Кордону) забезпечити їх усім необхідним під час просування та перебування на теренах губернії**.
Наказано було готуватися до прийому нових вояків і командуванню Славонської генерал-команди***.
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 16–17.
** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 165, str. 4.
*** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 165, str. 3.
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Оскільки лівобережжя нижньої Тиси відносилося не до Військового Кордону, а знаходилося в складі «коронних» земель, відповідні настанови отримало й Угорське намісницьке правління
у м. Буді. Зокрема 8 червня 1785 р. Державна Військова Рада повідомила його про прийняття цісарем рішення відносно оселення
у Темишварському Банаті та у Бачській жупанії, вздовж р. Тиси,
запорозьких козаків. Намісництву наказувалося негайно відрядити уповноваженого комісара для вибору тимчасового табору
козаків та пасовищ. Оскільки планувалося оселення запорожців
між Чайкашським батальйоном та Німецько-Банатським граничарським полком, необхідно було довідатися, у чиєму володінні
знаходяться ці землі — державному чи приватному. Крім цього,
разом із командиром Славонської генерал-команди намісницькому правлінню треба було підготувати обчислення грошових
сум, необхідних для утримання запорожців*.
Подібні розпорядження не могли не стурбувати угорських
можновладців, оскільки означали лише одне — частину земель
на самому півдні Бачки можуть передати з так званого «Провінціалу» (тобто, цивільних земель) до складу Військового Кордону. Слід сказати, що подібний хід неодноразово використовувався центральною імперською владою для того, щоб вгамувати
земельні апетити угорської шляхти та в такий спосіб підірвати
економічне підгрунтя мадярського сепаратизму. Стурбованість
же неодмінно мала перерости у пряму чи приховану протидію
намірам уряду.
Упродовж усього літа 1785 р. частина запорожців усе ще продовжувала стікатися з усіх усюд до Яс та Чернівців. Причому,
почувши про прийняття запорожців на австрійську службу, на
Буковину почали переходити не тільки ті з колишніх січовиків, хто перебував на землях Молдавського князівства, але й ті,
що мешкали на землях Речі Посполитої, зокрема з Поділля.
Вірогідно, що серед цих осіб були не тільки справжні запорожці, але й чимало таких, хто просто вирішив пошукати нової долі.
Той же військовий губернатор Ерценберг у червні повідомляв
Військову Раду про те, що серед козаків вистачає й звичайних волоцюг, які не мають при собі не те що коней та зброї, а навіть
і будь-якого одягу взагалі. У зв’язку з появою такої публіки й самі
запорозькі депутати, які раніше просили, аби за ними було збережено їх традиційний одяг, передумали та просять видавати
всім мундири австрійського зразка**. Мундирів генерал-майора
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 165, str. 1–2, 5–6.
** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 213, str. 1, 5.
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Ерценберг їм не видав, розсудивши, що знайдуться й такі, що
відразу повтікають, щойно отримають одяг та взуття, однак дав
знати командуванню Славонської генерал-команди, аби приготували певну кількість обмундирування для роздачі запорожцям, щойно вони прибудуть на місце*.
У липні 1785 р. Державна Військова Рада здійснила спробу
(хоча й не дуже вдалу) прискорити перехід запорожців до місць
запланованого поселення. З цією метою генерал-майорові Ерценбергу було наказано відправити до місць оселення у Бачці
та Банату всіх запорожців, які скупчилися у Буковині (9 липня).
Проміжним пунктом на шляху слідування призначався Темишвар, де вже знаходилася значна кількість козаків. Під час переходу до запорожців слід було прикомандирувати офіцерів та
конвойних із місцевих полків Військового Кордону. Кінцевим
місцем збору запорожців було призначено місто Сєнту в Бачці,
на правому березі р. Тиси**.
Активізуватися потрібно було й генералітету Військового
Кордону, під юрисдикцію якого, в кінцевому результаті, мали
потрапити козаки. Тоді ж (9 липня) командиру Славонської генерал-команди генерал-майорові Женейну, який резидував у фортеці Петроварадині (штаб-квартира), наказано було направити
до місця збору запорожців у Темишварі комісара з боку генералкоманди та одного військового хірурга. Комісар та хірург мали
здійснити попередній огляд козаків на предмет їх придатності
до граничарської служби. Якщо б під час огляду серед козаків
було виявлено таких, які не здатні служити у війську, слід було б
негайно вислати їх за межі австрійської держави. Головним критерієм відбору козаків слід було вважати не вік, а фізичний стан.
Після огляду всіх придатних до служби планували розподілити
на 3 категорії: моряків, кавалеристів, піхотинців, та сформувати
у команди по 200 козаків***.
Комісар та хірург були відправлені до Темишвару наприкінці липня. Обидва вони служили у Німецько-Банатському
полку, обидва були сербами (остання обставина була продиктована необхідністю бодай якось зняти мовну проблему,
оскільки ніхто із запорожців не володів офіційною німецькою
мовою)****. Відрядженим від генерал-команди офіцером, який
упродовж кінця літа та всієї осені контролював у Темишварі
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 173, str. 1.
** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 213, str. 3–4.
*** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 213, str. 2.
**** HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 217, str. 1, 3.
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процес приймання на службу запорожців, став ротмістр Чакітієвич*.
Фільтрація, як уже було сказано, розтяглася майже на 4 місяці (серпень-листопад) та була доволі жорсткою. Це видно хоч би
з того, що фактично наприкінці 1785 р. в місці, запланованому
під запорозький табір, опинилося лише кілька десятків козаків.
Певній кількості з самого початку було відмовлено у прийомі на
службу. Решта ж вичікувала. Та марно, оскільки генеральна лінія австрійського уряду так і залишилася незмінною. Запорожці
мали служити у військових з’єднаннях Військового Кордону на
тих же умовах, що й решта граничарів — сербів, хорватів, німців
та румунів.
Усі козаки спочатку були розміщені у трьох бачванських містечках — Сєнті, Сомборі та Суботиці (див. карту)**. Стосовно
запорожців, які перебували у Сєнті, відомо, що перша їх група у кількості 25 козаків прибула до міста наприкінці 1785 р.,
а саме 16 грудня. Переважна більшість козаків усе ще знаходилася на теренах Семигороддя (Темишвар та його околиці) та навіть Буковини (Чернівці). Останнє видно з того факту, що й наприкінці лютого 1786 р. військовий губернатор Буковини генерал-майор Ерценберг продовжував отримувати від Державної
Військової Ради з Відня інструкції з роз’ясненням правил та
норм матеріального забезпечення запорожців***. Зміст цих інструкцій полягав у такому: згідно з апробацією імператора наказано матеріальне забезпечення козаків здійснювати подібно
до цивільних іноземних колоністів, тобто видавати по 3 крейцера добових на кожного козака під час переходу запорожців
до Бачки та Банату; у тому випадку, якщо хтось із козаків захоче
оженитися та вести сімейний спосіб життя, таких відразу відсилати до селищ Німецько-Банатського граничарського полку
та надавати в їх розпорядження пусті домівки, яких там є достатня кількість****.
Таким чином, у зиму з 1785 на 1786 рік нових переселенських
партій запорожців у Бачці не з’явилося. Наступна ж з’явилася
лише через 3 місяці — 20 березня 1786 р. Тоді до козаків, які вже
перебували в Сєнті, долучилося ще 37 їх товаришів. Надалі, з інтервалом приблизно в місяць, прибуло ще дві партії запорожців:
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 217, str. 2.
** Bács-Bodrogvármegye / Szerkesztette Dr. Borovszky Samu. — Budapest:
A Magyar Tudormányos Akadémia épületében, 1909. — С. 248.
*** HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 8, str. 1, 3.
**** HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 8, str. 2.
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25 квітня — 53 козаки, та 26 травня — 87 душ. Загалом же, в чотирьох партіях до Сєнти прибуло 202 запорожці*.
У контексті даного нарису, який відтворює найбільш характерні обставини переселення запорожців до австрійських володінь, ми вважаємо за потрібне зупинитися спеціально на кількох
моментах, пов’язаних із міфологізацією цього епізоду постсічової запорозької історії. Йдеться про кілька міфів, поширених
у вітчизняній історичній літературі ще з часів Антоновича та
Грушевського. Вони стосуються умов, на яких запорожці переселилися, та їх кількості.
Відносно умов, на яких оселялися запорожці на Військовому
Кордоні, у вітчизняній історичній літературі серед частини авторів побутує думка про те, що їм було надано широку автономію. Вважається, що вони складали окремий полк
у складі граничарських полків, залишили за собою право користуватися своїми зброєю, обмундируванням та амуніцією
й обирати собі старшину. Більш того, декларується існування так званої «Банатської Січі»** у Сєнті, яку протягом усього часу її існування очолювали кошові отамани. На це зауважимо, що існування «Банатської Січі» у межах австрійського
Військового Кордону наприкінці XVIII ст. було абсолютно
неможливим. Адже серія реформ проведених на теренах
Військового Кордону ще впродовж 1735–1748 рр., не тільки
остаточно скасувала залишки реальної граничарської автономії та уніфікувала всі сфери життя населення Кордону, згідно зі стандартами, встановленими австрійським військовим
командуванням, але й спричинила еміграцію сербів-граничар до Російської імперії та заснування ними у 1751–1753 рр.
Нової Сербії та Слов’яносербії***.
Щодо кількості запорожців, які опинилися у Банаті та Бачці
існує кілька стереотипних поглядів, що кочують по сторінках
наукових видань, починаючи з середини ХІХ ст. Згідно з ними
запорожці у кількості 8 000 осіб мешкали у м. Сєнті. Дійсно,
саме ця цифра — 8 000 козаків, фігурувала у відомостях, наданих запорозькими депутатами австрійському командуванню
* Dudás Gyula. Kozáktelep Zentán // Zentái Függellanveg. — Zentá, 1907,
május 15; Стрипський Г. Нові звістки про запорозьку оселю на Угорщинї //
ЗНТШ. — Львів, 1907. — Т. 76. — С. 157.
** Якби така й існувала, то правильніше було б звати її «Бачванською»,
оскільки місто Сєнта територіально знаходилося не в Банаті, а у Бачці.
*** Rothenberg Gunther E. The Austrian military border in Croatia, 1522–1747. —
Urbana: University of Illinois Press, 1960. — С. 112–123.
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відносно кількості запорожців, які знаходяться у Молдавії,
Валахії і Бессарабії та готові заступити на цісарську службу.
І саме ця цифра традиційно наводиться багатьма авторами, починаючи з Гендльовика, як реальний показник чисельності австрійських запорожців. Втім, як видно з документів Славонської
генерал-команди, австрійське командування вчинило досить
жорстку фільтрацію запорожців, які прибували у межі імперії —
в’їзд дозволили лише тим з них, хто спеціальними комісіями
був визнаний здатним до військової служби за віком та фізичним станом; решту вислали*. Не виключено також, що більшість
запорожців, які спочатку зажадали вступу на цісарську службу,
довідавшись про кондиції австрійського військового командування, відмовилася від початкового наміру. Загальна кількість козаків, які впродовж 1785–1786 рр. переселилися до Австрії, згідно
з відомостями різних авторів та архівних джерел, коливалася
у межах 1000 осіб.
Упродовж кінця 1785 р. та першої половини 1786 р. ті з запорожців, хто потрапив до Бачки, перебували в компетенції як
центральної, так і місцевої влади, причому не тільки військової,
але й цивільної. Серед вищих чинів та установ, які опікувалися
новими поселенцями, фігурують: намісник жупанії Янош Латинович (Сєнта), командуючий Славонською генерал-командою генерал-майор Женейн (Петроварадін), а також Угорське
намісницьке правління (Буда) та Державна Військова Рада (Відень). Оскільки кількість нових прибульців виявилася значно
меншою за ту, яку очікували, вирішено було не створювати
для них окремого табу, а розмістити на квартири. Усіх козаків
розмістили по двоє на квартири до місцевих хазяїв — сербів
та угорців. Від самого початку вселення запорожців до Сєнти,
Сомбора та Суботиці їх утримання було покладено на бюджет
Бачської жупанії (під час відвідин запорозьких команд у цих
містах у липні 1786 р. цісар підтвердив такий стан речей). При
цьому в жупанській касі спостерігався явний дефіцит коштів.
Тож нові квартиранти стали тягарем не тільки для місцевих
мешканців, але й для місцевої адміністрації, яка воліла у будьякий спосіб позбутися їх.
Окрім, власне, запорожців при їх команді знаходилися й австрійські військовослужбовці: шталмейстер, хірург та цирульник, двоє воєнних пекарів зі своїми чотирма помічниками, та
троє офіцерів-граничар**. Присутність у команді хірурга та
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 213, str. 3–4; fasc. 66, 1785, № 217, str. 1–3.
** Стрипський Г. Нові звістки про запорозьку оселю на Угорщинї. — С. 158.
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цирульника відразу ж сталася в пригоді. Землі Бачки, прилеглі
до Тиси, й нині є краї багнисті, вологі, такі що густо поросли комишем та іншими йому подібними рослинами. Станом на кінець XVIII ст., коли система іригації в краї тільки-но починала
будуватися, щорічні весняні розливи Тиси (Темишу) означали
початок спалаху епідемії місцевої малярії (так званої угорської
лихоманки). Причому різновид цієї хвороби був таким дошкульним, що від неї потерпали навіть звиклі до «очеретяного раю»
в пониззі Дніпра, Дністра та Дунаю січовики. Вірогідно, що мали
місце й випадки, коли плин хвороби закінчувався смертю. У всякому разі, тон донесень військового та цивільного командування
Бачської жупанії, в яких повідомлялося про тотальне захворювання запорожців, є явно стривоженим*. Зауважимо, що жертвою підступної лихоманки ставали практично всі нові поселенці
придунайських земель Бачки та Банату. З історії іноземної колонізації цих країв за часів Марії-Терезії та Йосифа ІІ відомо чимало випадків, коли вона викошувала цілі колонії французьких та
італійських колоністів, переселенням яких цісарський уряд намагався розвинути в регіоні виноградарство, розведення фруктових та овочевих культур, шовківництво.
Не дивно, що зіткнувшись з таким нездоровим кліматом, частина запорожців воліла якнайшвидше покинути згиблі місця.
Втечі козаків з місць дислокації в Сомборі, Суботиці та Сєнті
стали причиною численних службових розслідувань та навіть
судових розборів серед місцевого командування. Причому тривали вони й після переводу запорожців на турецький кордон —
до Чайкашського батальйону та Німецько-Банатського полку. Розпочавшись ще влітку, вони тяглися аж до самого кінця
1786 р.
До організації втеч виявилися причетними й місцеві мешканці. Інколи їх «консультативна» та практична допомога носила
безкорисливий характер. Так бувало у тих випадках, коли козаки приставали до різношерстих ватаг розбійників-гайдуків, що
у великій кількості нишпорили малозаселеними придунайськими краями. Місцем для «підмовлянь», зазвичай, ставали місцеві
шинки, а тому офіцери-граничари, прикомандировані до козаків, повели жорстоку боротьбу як з тими, хто підмовляв до втеч,
так і з тими, хто продавав козакам горілку. Внаслідок цього кількох мешканців Сєнти, сербів за національністю, було кинуто до
в’язниці**.
* Dudás Gyula. Kozáktelep Zentán.
** АВ, ф. 2, кут. 140, № 26, стр. 2–3; Стрипський Г. — С. 158.
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Титул справи «Розслідування з приводу скарги маркітантів на майора
Кнежевича, який кинув їх до в’язниці за те, що вони продавали горілку козакам».
4 липня 1786 р.*

Інколи ж «підмовляння» були нічим іншим, як вербунком «на
слободи», для оселення їх на землях місцевих угорських можновладців. Оскільки населення в їх маєтках здебільшого було угорським, то козаки, зведені на слободи, швидко поодружувалися на
місцевих мадярках, а вже їх діти, в масі своїй, влилися до складу
угорського етносу**. Зауважимо, що цим шляхом, вірогідніше за
все, йшли не стільки справжні січовики, скільки решта вихідців
з «російської» колонії у Молдавії, Бессарабії, Буковині та Валахії,
які прийняли австрійське підданство.
Разом із цим, як видно з документів австрійського військового
командування та цивільного уряду, згадувані бачванські містечка
* АВ, ф. 2, кут. 140, № 26, стр. 1.
** Jankulov Borislav. Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku / Matica
Srpska. Posebna izdanja. — Novi Sad, 1961. — S. 62.
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були лише збірними пунктами, в яких було зосереджено запорозькі команди протягом 1785–1786 рр. Влітку 1786 р., під час
оглядової подорожі Бачкою, цісар Йосиф ІІ відвідав запорожців
у Сомборі (8 липня), Суботиці та Сєнті (9 липня). Візит цей, за
пізнішими свідченнями істориків ХІХ ст., звернув на деякий час
увагу австрійського суспільства на наявність нових та ще й екзотичних насельників у Бачці*. Його обставини досить широко
висвітлювалися в тогочасній віденській пресі, а також (як дещо
запізнє відлуння цього інтересу) стали причиною появи статті
під назвою «SaporogerKosaken» (Запорозькі козаки), вміщеної у випуску «WienerTaschenkalender» (Віденського календаря) на 1788 р.
Автором статті був ніхто інший, як радник російського посольства Григорій Іванович Політика, представник відомого козацько-старшинського роду та великий любитель української й запорозької старовини**.
Загалом же, відвідини ці, які тривали не більше як кільканадцять хвилин та носили суто інспекційний характер, переконали
австрійського цісаря в тому, що його нові підданці вже цілком
придатні для того, щоб поставити їх до справжньої військової
служби.
Саме з середини липня 1786 р. всіх запорожців перевели південніше, ближче до турецького кордону***. Серед пунктів їх перебування згадані міста Нові Сад, Тітел, Ковиль, Панчево****. Тоді ж
їх, нарешті, забезпечили обмундируванням.
Питання про те, чи були запорожці обмундировані за австрійським зразком, чи ні, викликало дискусію серед науковців. Так,
ряд авторів, розпочинаючи з В. Антоновича*****, зі скепсисом ставилися до єдиного відомого й на сьогодні графічного джерела, авторство якого належить Ф. Гендльовику, що зображує старшину
запорожців у граничарському обмундируванні******.
Зауважимо, що проблема збереження запорожцями власних зброї та обмундирування відпала з порядку денного вже
* Szabadka. Szabadkirályiváros.Története. / Irta Iványi István. — Szabadka:
Bittermann József Könyvnyomdájából, 1886. — O. 307.
** Щурат В. Жерела звістки Гендльовика про запорожців // ЗНТШ. — Львів,
1919. — Т. 128. — С. 40, 46.
*** HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 224, str. 1.
**** Ћелап Л. — С. 130; HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 224, str. 1.
***** В. А. Поселения запорожцев в Банате // Киевская старина. — Том ІІ
(Июнь). — 1882 (Годпервый). — С. 552.
****** Ausfűhrliche und wahrhafte Schilderung der Saporoger kosaken vom Fähndrich von Händlowik, der sich geraume zeit um die Gegendder Wohnungen dieser
Leute auf gehaltenhat. — Pappenheim in Franckeu, 1789.
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у перші дні по переселенню, коли з’ясувалося, що у більшості
козаків немає пристойної зброї та мундирів і вони самі погодилися на казенне обмундирування*. Більш детальне знайомство з іншими зображувальними джерелами та історичною
літературою** дозволяє стверджувати, що вбрання зображеного Гендльовиком козака не є класичним граничарським мундиром згадуваного періоду, а більше нагадує одяг іррегулярних з’єднань австрійського війська, так званих «фрайкорів»
(фрайкорами називали волонтерські команди, які під час австро-турецької війни 1788–1791 рр. комплектувалися з числа перебіжчиків з турецького боку — сербів, болгар, волохів
та ін.)***. Їх опис дозволяє навіть «розфарбувати» зображення
гендльовикового запорожця: високий капелюх був виготовлений зі шкіри та мав коричневий колір. Перо в капелюсі було
біле, чаплине. Куртка була сукняною, позаду був пришитий
широкий комір, який у разі потреби слугував за капюшон (на
малюнку цього не видно, оскільки козак стоїть анфас). Замість
шинелі слугував плащ. Шаровари були достатньо широкими,
на турецький манер, жовтого кольору. Комплект доповнювався червоними вовняними панчохами та грубими шкіряними
постолами.
Нагадаємо, що розгляд даного сюжету є більш ніж доречним,
оскільки в подальшій фольклорній традиції задунайського козацтва ХІХ ст. епізод зі службою Габсбургам називався не інакше,
як «службою за одежу» (див. текст пісні у Розділі ІІІ).
Вочевидь, що для австрійського військового командування запорожці були явищем новим, малозрозумілим, а тому й вважалися елементом не надто певним. Саме цим може бути пояснено його прагнення не допустити їх скупчення в одному військовому підрозділі Військового Кордону. Принаймні маємо
звістки про перебування козаків серед вояків Чайкашського батальйону, Німецько-Банатського полку, а також у міліції князя
Чарторийського, яка хоча й не належала до частин австрійського
війська, однак дислокувалася поблизу Кордону.
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 213, str. 3–4; fasc. 66, 1786, № 8, str. 1–3.
** Вулетић Д. Воjна граница: кроз старе планове и графичке приказе. —
Сремска Митровица: Завод за заштиту споменика културе, 1996; Austrian
Frontier Troops. 1740–1798. By Hollins David & Pavlovic Darko (illustrator) /
Men-at-Arms (413). Series editor Martin Windrow. — Oxford: Osprey Publishing
Ltd, 2005.
*** Павловић Д. Србиjа за време последњег Аустриjско-турског рата
(1788–1791 г.). По архивскоj и другоj грађи. — Београд: Штампано у Државноj
штампариjи краљевине Србиjе, 1910. — С. 64.
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Запорожець-граничар. 1780-ті роки

Попри таку розпорошеність, мали місце й постійні переведення козаків з полку до батальйону та навпаки. Це було пов’язано
з доцільністю використання колишніх козаків-дунайців, які мали
досвід морської служби для охорони кордону з Туреччиною по
Дунаю, а колишніх піхотинців та кіннотників для служби у граничарському полку. Ось, наприклад, характерний для того часу
витяг із службової документації Німецько-Банатського полку:
«… Іван Чайка, кондуктор, разом з іншими 4-ма козаками переведений з Чайкашського батальйону у 1786 р., згідно з директивою №…»*.
Якщо вести розмову про кожне із з’єднань, в яких служили запорожці, то треба відразу зауважити, що Чайкашський батальйон (TschajkistenBatalion) (1763–1873), або як його ще називали
офіційно «Тітельський граничарський батальйон», належав чи
не до колоритнішого з усіх військових підрозділів Військового
Кордону. Більшість славнозвісних вояків-чайкашів, відомих за
* ИАП, ф. 758, № 304, стр. 32.
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історичними джерелами з XV ст., були за етнічною належністю сербами. Їх головним завданням було патрулювання на своїх
легких річкових суднах — чайках (шаjках) акваторії Дунаю і його
приток, та перешкоджання спробам турків переправитися через
ріку. Певний час, в епоху османського поневолення, чайкашська
справа на Дунаї занепала, однак наприкінці XVII та на початку
XVIII ст., внаслідок Карловацького миру 1699 р. та Бєлградського
миру 1739 р., коли кордон Австрії із Туреччиною значно змістився на південь та проліг по ріках Дунаю та Саві, потреба у чайкашах стала очевидною. У процесі реорганізації Військового
Кордону на його банатській ділянці (1763–1765 рр.), Державна
Військова Рада прийняла рішення про необхідність організації флотського військового підрозділу на Середньому Дунаї, що
й було зроблено у 1763 р. Новостворений батальйон отримав
свою назву на честь своїх славних історичних попередників —
чайкашів. Територією батальйона було призначено землі по
нижній течії Тиси та по Дунаю, неподалік від злиття обох рік*.

Чайка Тітельського граничарського батальйону. Кінець XVIII ст.**
* Водич кроз архивске фондове Архива Воjводине / Jован Валрабенштајн
и др. — Св. 1. — Нови Сад: Архив Воjводине, 1999. — С. 9–10.
** Зображення моделі чайки Тітельського батальйону з експозиції
Військового музею у м. Відні (Австрія). Опубліковано: Austrian Frontier Troops.
1740–1798. By Hollins David & Pavlovic Darko (illustrator) / Men-at-Arms (413).
Series editor Martin Windrow. — P. 33.
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У 1780-х роках (саме в той час, коли до складу батальйону входили запорожці) військові команди були дислоковані в 12-ти населених пунктах на території Чайкашського батальйону: Верхній та Нижній Ковиль, Гардиновац, Кач, Тітел, Лок, Мошорин,
Вілово, Чуруг, Господінце, Йозефдорф (Жабаль) та Сентіван
(Чайкаш)*.
Батальйон складався з 4 команд (кампаній). Особовий склад
батальйону налічував 1116 вояків (1000 нижніх чинів та 116 унтер- та обер-офіцерів). Штаб батальйону розмістився в найбільшому тоді населеному пункті — Тітелу (який, до речі, налічував
у 1786 р. лише 158 домів!)**. Населені пункти, в яких мешкали
граничари-чайкаші та їх родини, як на ті часи, були досить багатолюдними: Тітел (963 мешканці), Мошорин (1137), Верхній
Ковиль (1102), Нижній Ковиль (592) і т. д.***
Більшість козаків, зарахованих до Чайкашського батальйону,
опинилися у Тітелу та Ковилю (Верхньому). Воліли вони триматися вкупі, тому й просили у командування, аби їм дозволено
було, за їх звичаєм, жити «куренями». Командування пішло їм
назустріч — для запорожців, які служили чайкашами, у Ковилю
впродовж 1786–1787 рр. було куплено 4 та побудовано 1 хату, на
що було витрачено 169 форинтів****. Хати ті були типовими, фактично являли собою невеликі казарми (див. ілюстрацію*****) та
могли вмістити щонайбільше 20-30 мешканців, з чого й можна
припустити, що кількість запорожців у згадуваному населеному
пункті коливалася у межах від 100 до 150 осіб.
Поява запорожців серед військовослужбовців Чайкашського
батальйону практично збіглася в часі з реформуванням усіх сфер
життя чайкашів. Австрійським урядом у 1784 р. на території чайкашів було введено так зване кантоністське управління (скопійоване, до речі, в першій третині ХІХ ст. російським урядом та
поширене у вигляді «військових поселень»). Від цього часу організація служби, господарства, дозвілля та навіть приватного
життя були жорстко регламентовані відповідними настановами,
інструкціями та циркулярами******.
* АВ, ф. 8, кут. 1, № 20, стр. 1–2.
** Поповић Душан J. Срби у Бачкоj до краjа осамнаестог века (историjа
насеља и становништва) // Посебна издања. Кн. СХСІІ. — Етнографски институт
Српске академиjе науке. Кн. 3. — С. 156.
*** АВ, ф. 12, кут. 36, № 2811, стр. 406–409.
**** HDA, f. 430, fasc. 66, 1791, № 123, str. 1.
***** Вулетић Д. Воjна граница: кроз старе планове и графичке приказе. — С. 7.
****** Шаjкашко питање / Написао Ђорђе Тапавица. — Нови Сад: Српска
штампариjа др. Светозара Милетића, 1909. — С. 29.
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Соціальні експерименти уряду цісаря Йосифа ІІ, перш за все,
ставили за мету закріпити, поглибити та вкоренити вже існуючі
особливості чайкашського побуту. Модель соціального устрою
чайкашської громади, якою її прагнув бачити уряд, була глибоко
патерналістською. Основними посередниками між урядом та рядовими чайкашами мали виступати нобілітовані офіцери — вихідці з граничарського середовища. Вони мали бути взірцем наслідування для решти чайкашів. Для цього генералітетом Державної
Військової Ради був навіть розроблений своєрідний «кодекс честі».
Згідно з ним офіцер-чайкаш мав бути людиною розумною, освіченою, терпимої вдачі, хазяйновитою, тверезою, набожною і т. д.

Зовнішній вигляд та план граничарського будинку. Кінець XVIII ст.
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Офіцери мали слідкувати за тим, щоб і їхні підлеглі повною
мірою були носіями всіх перелічених вище чеснот. З цією метою, починаючи з кінця 1784 р., на території батальйону розпочалася боротьба за «тверезий спосіб життя» чайкашів.
Вживання алкоголю та азартні ігри серед військовослужбовців
були взяті під контроль командування. З цією метою всі трактири, які тільки існували на території батальйону, могли торгувати спиртним лише з настанням вечора та мали припиняти свою
роботу не пізніше 21-00. «Корчемство» жорстоко переслідувалося та каралося не тільки грошовими штрафами, але й тюремним ув’язненням.
Кожного тижня (!) офіцерами Чайкашського батальйону складалися звітні відомості про особовий склад команд, стан охорони
здоров’я, розвиток сільського господарства тощо. Зібрані відомості відправлялися до командування батальйону, а воно, у свою
чергу, тричі на рік відправляло власні звіти до Славонської генерал-команди у Петроварадині. Командування генерал-команди
не менш пильно слідкувало за плином військового життя й економічного розвитку батальйону та, відповідно, рапортувало до
Відня.
Втім, не слід вбачати в такій надмірній регламентації життя
граничар лише прояви «кийкової дисципліни» та «німецької
муштри». Рядові чайкаші та їх родини взамін вірної служби та
«чесного» життя отримували, як би зараз сказали, достатньо повний «соціальний пакет». Охорона здоров’я здійснювалася за
державний рахунок. Безкоштовним було й навчання у початкових кантоністських школах для граничарських дітей. Ціни на
продукти харчування, якими торгували приїжджі торгівці по
всій території батальйону, були фіксованими та встановлювалися верховним військовим командуванням. Будь-який рядовий
чайкаш мав право позиватися на своїх начальників, обминаючи їх самих, до генерал-команди у Петроварадині, чи навіть до
Державної Військової Ради. Офіцерам-чайкашам заборонялося
мати землі на території батальйону, аби у них не виникало спокуси експлуатувати нижніх чинів*… Перелік можна продовжувати досить довго, і кожен з його пунктів буде свідченням того,
що внутрішній уклад життя чайкашської громади відзначався
найбільшим демократизмом на загальному фоні Військового
Кордону.
Німецько-Банатський граничарський полк (DeutschBanaterGrenzRegiment) № 12 (1765–1872) посів друге, після Чайкашського
* Шаjкашко питање / Написао Ђорђе Тапавица. — С. 30.
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батальйону, місце за кількістю колишніх січовиків у своєму
особовому складі. Передісторія та обставини створення цього
полку були такими. У 1764 р. цісарський уряд прийняв рішення про відтворення ландміліції на теренах Банату. Землі на півдні Темишварського (Потиського) Банату відтепер відходили до
складу Військового Кордону. З метою розбавити місцеве, переважно сербське, граничарське населення більш лояльним по відношенню до уряду елементом, було вирішено створити один
граничарський полк, який би комплектувався за рахунок німецьких колоністів-католиків, які масово переселялися до краю
від самого початку його звільнення від турків року 1719-го. Вже
в наступному 1765 р. такий полк було створено. У загальній нумерації граничарських полків Військового Кордону він отримав
порядковий номер 12.

ГраничарНімецько-Банатського полку. 1767 р.*

Загальна площа полкових земель, які тяглися вузькою смугою
вздовж австро-турецького кордону по р. Дунай, дорівнювала
близько 700 квадратних кілометрів. Адміністративним центром
полку стало місто Панчево, розташоване неподалік від місця
* Austrian Frontier Troops. 1740–1798. By Hollins David & Pavlovic Darko
(illustrator). — P. 19.
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впадіння ріки Тиси (Темішу) в Дунай. Полк складався з 6-ти команд, які називалися кампаніями (німецькою мовою), або четами
(сербською мовою), та дислокувалися в 12-ти населених пунктах
полку.
Запорожці, яких було приписано до Німецько-Банатського граничарського полку, в більшості своїй були дислоковані
в самому Панчеві. По-перше, це підтверджується запорозькою
усною традицією, згідно з якою саме це місце фігурує як їх
основний осередок під час перебування на австрійській службі,
по-друге ж — документальними свідченнями*. Зауважимо, що
в розпорядженні дослідників, на сьогодні знаходиться не так вже
й багато історичних джерел, на підставі яких можна було б прослідкувати перипетії військової служби запорожців у НімецькоБанатському граничарському полку № 12. Зокрема з-поміж
311 одиниць зберігання архівного фонду в Історичному архіві
міста Панчева (АО Воєводина, Сербія), лише 2 одиниці відносяться до часу перебування козаків. Обидві — книги обліку сум,
витрачених на забезпечення грошовим жалуванням та пайками
військовослужбовців полку. Аналіз антропонімічного матеріалу цих джерел дозволяє стверджувати таке: 1) з усіх «кампаній»
полку «запорожці» таки дійсно були зосереджені в його адміністративному центрі — місті Панчеві; 2) таки правильніше було б
вести розмову про взагалі східнослов’янський, а не тільки український (запорозький) характер цієї людності. Й дійсно, серед
антропонімів, які фігурують у документах, зустрічаємо, у переважній більшості, «класичні» українські та російські прізвища, й,
частково, запорозькі прізвиська, на кшталт — «Гайдай», «Худоба»,
«Чайка», «Шайтанський» та тому подібні**. Розуміючи, з огляду
на повсякденні ономастичні практики XVIII ст., можливість найширшого трактування здобутого нами антропонімічного матеріалу, вважаємо, все ж таки, що він і в цьому випадку якнайкраще
відбиває строкату етнічну палітру вихідців з Російської імперії,
які перебували на території Молдавського князівства та, згодом,
переселилися до австрійських володінь.
Оскільки саме Панчево посідало центральне місце в подіях
«австрійської одіссеї» запорожців, містечко це заслуговує на те,
щоб бодай у загальних рисах змалювати найбільш характерні
прикмети його життя. На той час, коли місто побачило своїх нових, незвичних для нього постояльців, воно вже розміняло сьоме
* Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) // Киевская старина. — Том V (Январь). — 1883. — С. 48, 50.
** ИАП, ф. 758, № 118, стр. 193, 205, 208, 211, 214; № 304, стр. 32, 61, 65, 87.
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століття свого життя (перші звістки про місто в літописах та хроніках датуються 1153 р.). Втім, великим міським центром воно
так і не стало. Не в останню чергу тому, що неодноразово ставало
ареною кривавих битв під час численних воєн турків-османів із
сербами, угорцями, а згодом й австрійцями. Кілька разів місто
вщент руйнувалося, проте його стратегічне розташування в гирлі Тиси спричинялося тому, що воно ж раз по разу відбудовувалося та населялося знову.
Чергового разу місто змінило своїх господарів у 1716 р., коли
під час чергової австро-турецької війни цісарські війська під командуванням графа Клавдія-Флоримунда Мерсі востаннє та назавжди звільнили Панчево від турків. Від цього часу й починається відлік нового періоду в його історії.

План-схема укріплень Панчева. Середина XVIII ст.

Під владою австрійців місто починає швидкими темпами розвиватися. Якщо в 1716 р. в ньому знаходилася лише зруйнована
турецька фортеця та сім десятків спустілих будинків, то вже через 2 роки в місті функціонувала пошта, аптека, баня, будувалися фортифікаційні споруди та казарми для гарнізону.
Упродовж 1720–1730-х років у місті з’являються численні споруди з каменю, в яких розміщувалася військова та цивільна австрійська адміністрація Панчевського дистрикту. За етнічним та конфесійним населенням міста переважали серби, німці та румуни.
Якщо сербський елемент в місті був автохтонним та замешкував
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у ньому ще з турецьких часів, то поява німців була зумовлена урядовою політикою переселення малоземельних селян із Швабії та
Тиролю (з 1723 р.). Румунів у населенні Панчева здебільшого презентували православні трансильванці, які переселяються з околиць Темишвару. Нові поселенці не тільки урізноманітнили етнічну палітру Панчева, але й доклали чимало зусиль для надання
йому рис типового центральноєвропейського міста. Слід відзначити, що представники кожного з етносів селилися в місті окремо, утворюючи власні райони. Фактично, Панчево поділялося на
сербське (православне) та німецьке (католицьке) місто.
Станом на початок 1780-х років у місті діяла фабрика з виготовлення армійського сукна, працювала пивоварня, аптека,
пошта, функціонували військовий шпиталь, кузні, ремісницькі
майстерні та торговельні крамниці. Цілком пристойно виглядала й решта міської інфраструктури — працювало кілька готелів,
близько десяти трактирів та кав’ярень, цирульні, базари. Діяли
дві православні церкви — Преображенська та Успінська*, кілька
католицьких, була й синагога. Кількість будинків у місті наближалася до тисячі**…
Служба граничар Німецько-Банатського полку полягала, насамперед, в охороні ввіреної їм ділянки кордону. Граничари
кінними роз’їздами патрулювали дистанції між системою вежчардаків. Чардаки ці були добре укріплені, подекуди мали навіть легку артилерію у вигляді картечниць та в разі небезпеки
слугували чудовим захистком***.
Попри своє прикордонне становище, атмосфера, що панувала в Панчеві в ті роки, коли туди потрапили запорожці, вже небагато зберегла в собі духу Великого Кордону — Фронтіра. Одне
з численних міст імперії австрійських Габсбургів — достатньою
мірою впорядковане, розбудоване, вичепурене. Воно мало нагадувало не тільки знані вихідцям з Наддніпрянщини невеличкі
сотенні містечка та військові слободи колишніх Гетьманщини та
Запорожжя, а навіть і гамірні, по-східному невпорядковані великі
турецькі та молдавські міста. Вірогідніше за все, що, з одного боку,
ця «німецькість» Панчева вражала уяву новоспечених граничарзапорожців, з іншого ж, — дратувала, оскільки цілком зрозумілим ставало, що вести в таких умовах традиційний запорозький
* Crkvena arhivska gradja u Vojvodini (popis) / Mr. Sredoje Lalić i dr. Velimir
Mihajlović. — 8 (O — R). — Novi Sad: Zajednica arhiva Vojvodine. — Rukopis (11 t.).
** Пецињачки С. Панчевачки дистрикт. 1717–1773. — Нови Сад: Будућност,
1985. — С. 212–247.
*** Вулетић Д. Воjна граница: кроз старе планове и графичке приказе. — С. 19.
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Типовий проект граничарського «чардаку». Друга половина XVIII ст.
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спосіб життя навряд чи вдасться. Навіть той факт, що вже після
перших казармених конфліктів австріяки почали дозволяти запорожцям мешкати в Панчеві окремо від інших граничар та навіть субсидіювали будівництво нових осель для них, не розрядив
атмосферу. Для більшості колишніх січовиків ставало цілком
зрозумілим, що вони, фігурально висловлюючись, потрапили
з вогню в полум’я. Переконані, що подібні настрої були притаманні всім запорожцям-граничарам — як чайкашам, так і піхотинцям.
Серед військових одиниць, дислокованих на теренах Бачської
жупанії, до складу яких наприкінці літа 1786 р. були включені запорозькі козаки, Л. Челап у своїй праці згадує й «міліцію
Чарторийського»*. Згідно зі свідченнями цього дослідника загони цієї міліції у 1786 р. перебували у містах Суботиці (153), Нові
Саді (151), Сомбору (148), Трговіште (151) та в кількох селищах
Потиського дистрікту (157) — загалом 760 вояків**. Саме до їх
складу, згідно з директивою австрійського командування, було
включено частину запорожців.
Факт перебування «міліції» відомого польського магната поблизу південних кордонів Австрійської імперії вже сам по собі
є цікавим історичним ребусом. Студіювання історії роду князів
Чарторийських у XVIII ст. дозволили встановити, що йшлося про
Адама-Казимира Чарторийського (1734–1823), генерала земель
подільських (з 1756 р.), одного з найбільших магнатів воєводства
Руського. Достеменно відомо, що внаслідок великомагнатських
чвар та інтриг А.-К. Чарторийський був змушений у березні
1785 р. покинути польські володіння та виїхати до Відня, скориставшись згодою цісаря Йосифа ІІ прийняти його під протекцію.
Чарторийський перебував в Австрійській імперії до кінця 1786 р.,
після чого, скориставшись зміною політичних кон’юнктур
у Польщі, повернувся на батьківщину***.
* Ћелап Л. — С. 130.
** Фрагментарність посилання Л. Челапом на використане джерело
(ним було зазначено лише фонд — «Бачко-Бодрошка жупаниjа» та рік —
«1786», на жаль, не дозволили нам відшукати поіменні списки загонів міліції
Чарторийського, аби встановити питому вагу «запорозькогоелемента» в їх
особовому складі. Не допоміг навіть фронтальний перегляд справ фонду
та численні консультації з науковими співробітниками Архіву Воєводини.
Ймовірніше за все, що використана у 1959 р. Л. Челапом архівна справа,
наприкінці 1980-х років, під час «розукрупнення» центральних архівів у СФРЮ
та відповідних переміщень архівних фондів, була передана до котрогось
із муніципальних архівів Воєводини.
*** Czartoryski Adam Kazimierz // Połski slownik biograficzny. — T. IV. —
Krakow: Nakladem Akademii Umiejętnosci, 1938. — S. 252–253.
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Ймовірніше за все, що можновладець рангу Чарторийського
виїхав за кордон у супроводі певної кількості власної надвірної
міліції, яка була розміщена австрійським урядом подалі від
польсько-австрійських кордонів, аби не наражатися на можливі
провокації та дипломатичні суперечки.
Враховуючи той факт, що життя та діяльність А.-К. Чарторийського були найтісніше пов’язані із Поділлям, не буде перебільшенням припустити, що у складі його міліції був високим
відсоток вихідців з правобережного козацтва, які традиційно несли службу у надвірних міліціях магнатів.
Зрозуміло, що за подібних обставин загони цієї міліції, дислоковані у безпосередній близькості, або в тих же самих місцях
(як у випадку з Сомбором та Суботицею), ставали центрами тяжіння для запорожців, бодай з огляду на можливість поспілкуватись із земляками.
Не виключено, що й уряд цісаря Йосифа ІІ, переслідуючи
власні цілі у розиграші «польської карти», був зацікавлений
у підсиленні військового потенціалу своєї креатури — А.-К. Чарторийського, та свідомо йшов на збільшення загонів його міліції за рахунок запорозьких козаків. Як нам здається, саме цією
обставиною був зумовлений факт включення колишніх січовиків до «міліції Чарторийського» (гадаємо, що студіювання документів архівних установ Австрії та Польщі зможуть коли-небудь
дати вичерпну відповідь на це питання).
Не варто, також, перебільшувати значення релігійного фактора та історичної традиції, яка, буцімто, могла б стати на перешкоді вступу колишніх січовиків, серед яких було чимало й колишніх гайдамаків, на службу до польського магната. Подібні
«стримуючі чинники» часто фігурують у спробах проекції не самих вдалих історіографічних концепцій ХХ століття на події століття XVIII-го.
В реальності ж історія Запорожжя часто-густо рясніє прикладами звичайного кондот’єрства січовиків та їх участі як найманців, у конфедераціях польських магнатів у завершальний період
існування «першої» Речі Посполитої.
З огляду на те, що й перехід у підданство австрійських Габсбургів трактувався запорозькою традицією не інакше, як «службою за одежу», тобто звичайним найманством, альтернатива
служби у надвірній міліції польського магната серед земляків,
без «німецької муштри», була не гіршою з можливих.
Тож, вірогідно, що «міліція Чарторийського» вже в перший
рік перебування запорожців в Австрійській імперії включила
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до себе певну частину козаків-мігрантів. Повернення А.-К. Чарторийського до Польщі, яке відбулося наприкінці 1786 р. — на
початку 1787 р., відповідно, призвело до часткового відтоку запорожців з Військового Кордону.
Перші два роки перебування запорожців на граничарській
службі в Австрійській імперії були роками відносного спокою, навіть без огляду на певний психологічний дискомфорт,
пов’язаний із труднощами адаптації до нового середовища.
Мине зовсім небагато часу й новоспечені граничари постануть
віч-на-віч із труднощами більш глобального характеру — з труднощами воєнного часу.
У 1787 р., під час відвідин Російської імперії цісарем Йосифом
ІІ та його участі в подорожі імператриці Катерини ІІ теренами
причорноморського регіону, стратегічний альянс між двома державами було поновлено. У разі нової російсько-турецької війни
австрійці зобов’язувалися підтримати росіян, вступивши в боротьбу на заході Балканського півострова. Тож, коли 28 серпня
1787 р., у зв’язку з турецькими претензіями на Крим, анексований росіянами у 1783 р., війна таки вибухнула, цісар віддав розпорядження про підготовку до військової кампанії, яка мала б
розпочатися наступного року.
Оскільки воєнні дії на австро-турецькому кордоні неминуче
мали розпочинатися з форсування водних рубежів — рік Сави
та Дунаю, то річковим флотиліям було приділено найпильнішу увагу. Своїм особистим наказом від 8 серпня 1787 р. Йосиф
ІІ розпорядився, аби Чайкашський батальйон був приведений
у стан повної готовності. Наказувалося терміново перевірити
річкові судна, відремонтувати їх у разі потреби та оснастити всім
необхідним.
Як з’ясувалося в процесі перевірки, на момент мобілізації
в розпорядженні батальйону була недостатня кількість плавзасобів — 4 великі річкові чайки (по 8 та 6 гармат) та 5 так званих
«пів-чайок» (чайок меншого водозміщення, з 2–4 гарматами на
озброєнні). Цього було явно недостатньо для більш ніж тисячної команди чайкашів. Тому, згідно з рішенням Військової Ради,
з верфі нижньоавстрійського міста Клостернойбурга до Тітела
було терміново відправлено вниз рікою ще 4 чайки, 6 півчайок
та 12 патрульних чайок*. Кінець 1787 та початок 1788 р. пройшли
* Шаjкашка. / Уредник др. Славко Гавриловић. — Историjа. Свеска ІІ. —
Нови Сад: Будућност, 1975. — C. 11 (ту частину дослідження, яка стосується
подій австро-турецької війни 1788–1791 рр., було виконано, здебільшого, на
матеріалах Військового архіву (Kriegsarchiv) Австрії у Відні — В. М.).
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для чайкашів у повсякденних виправах з охорони кордону та
в підготовці до майбутніх баталій. Окрім патрулювання рік, чайкаші мали забезпечувати перевезення вояків та вантажів, здійснювати наведення наплавних понтонних мостів.
Згідно з планом австрійського командування впродовж воєнної кампанії 1788 р. чайкаші — «Чайкашське флотське відділення» мали діяти неподалік від місця поселення батальйону —
в районі Бєлграда та Зємуна. Там же були задіяні й інші сили:
фрегати, бригантини та шлюпи імперських військово-морських
сил — «Фрегатне флотське відділення»*, а також легкі човни іррегулярних команд (фрайкорів), набрані з сербських волонтерів**. Сукупність австрійських військових суден об’єднувалася
у «Дунайську військову флотилію».
Якщо ж брати генеральну диспозицію військ на наступну війну,
розроблену генералітетом у Відні, то з неї видно, що військовослужбовці Чайкашського батальйону мали діяти спільно з силами сухопутного Банатського корпусу (до нього належали й граничари Німецько-Банатського полку). Це тактичне з’єднання австрійських військ мало розвинути наступ на східному напрямку
та оволодіти великими турецькими фортецями Відін та Нікопол
у Північно-Західній Болгарії***.
Тут би ми хотіли звернути увагу ось на яку характерну особливість. У повсякденній діловодній практиці австрійського війська
запорозькі козаки (за виключенням екстраординарних випадків)
не виокремлювалися командуванням з-поміж загалу військовослужбовців Чайкашського батальйону, особливо в тій частині службової документації, яка звітувала про хід військових дій.
Тож скласти уявлення їх участі у тій війні ми можемо лише невідривно від загальної картини виправ чайкашів проти турок на
водах Дунаю.
Станом на лютий 1788 р. в розпорядженні вояків Чайкашського батальйону перебувало 1 восьмигарматна чайка, 8 шестигарматних, 11 чотиригарматних та 12 легких патрульних чайок без
гармат. Усі судна були приведені в повну готовність та будь-якої
миті могли вирушити. Загальна кількість офіцерського та рядового складу батальйону становила 934 особи. З метою підсилення особового складу стрілецької та артилерійської команд
* Шаjкашка. / Уредник др. Славко Гавриловић. — Историjа. Свеска ІІ. — C. 18.
** Павловић Д. Србиjа за време последњег Аустриjско-турског рата (1788–
1791 г.). По архивскоj и другоj грађи. — Београд: Штампано у Државноj штампариjи краљевине Србиjе, 1910. — С. 68–80.
*** Шаjкашка. / Уредник др. Славко Гавриловић. — С. 17.
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Стрілець Чайкашського батальйону. 1786 р.*

3 лютого 1788 р. до батальйону було додатково відправлено
344 стрільці та 152 артилеристи. Здебільшого то були вояки сусідніх граничарських полків — Петроварадинського та НімецькоБанатського**.
9 лютого 1788 р., після піврічної підготовки, Австрійська імперія оголосила війну Порті. Вже днем пізніше, 10 лютого, чотири
чайкашські загони (кампанії) спустилися вниз Тисою та увійшли
в Дунай. Більша частина чайок пішла вгору течією до Зємуна,
решта ж спустилася до Панчева. В околицях цих міст чайкашські
* Austrian Frontier Troops. 1740–1798. By Hollins David & Pavlovic Darko
(illustrator). — P. 34.
** Шаjкашка. — С. 17.
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команди й діяли впродовж березня-липня 1788 р. Головним чином їх участь звелася до в’ялих сутичок із приблизно такими ж
за габаритами та озброєнням турецькими легкими суднами, які
перешкоджали переправленню австрійських військ на лівий
берег Дунаю, перевезенню військ та вантажів, наведенню понтонів. Ситуація змінилася з середини серпня 1788 р., коли значна турецька армія, яка до цього часу концентрувалася в районі
фортець Ніша та Відіна, вдерлася на територію Темишварського
Банату. На дунайській акваторії в цей же самий час з’являється
сильна турецька флотилія, загальною кількістю близько 80 озброєних артилерією річкових суден. Упродовж серпня-жовтня
відбулися значні водні баталії чайкашів із турками на акваторіях Дунаю поблизу Бєлграда та Панчева. Воєнна кампанія 1788 р.
скінчилася з настанням холодів. Згідно з цісарським наказом від
8 листопада більшість чайкашів мала йти на вінтер-квартири
до поселень на території Чайкашського батальйону. Поблизу
Бєлграда, який того року так і не був взятий австрійцями,
в Зємуні залишалося 12 чайок (восьми- та шестигарматних) та
500 чайкашів*. Гадаємо, що переважна більшість чайкашів-запорожців, які не мали родин та сталого обзаведення, зиму з 1788 на
1789 рік провели саме в Зємуні.
Настання зимового часу припинило воєнні дії не тільки на
воді, але й на суші. Та частина запорожців, яка служила в Німецько-Банатському граничарському полку № 12 і не була відряджена до Чайкашського батальйону, неодмінно мала брати
участь у боях із турками у серпні-жовтні 1788 р. Найбільшою запеклістю вони відрізнялися саме в районі Панчева. Щомісячні
відомості про стан особового складу полку № 12, укладені впродовж весни 1789 р., дозволяють нам стверджувати, що ця військова одиниця понесла значні втрати вбитими та пораненими.
Усе це повною мірою було справедливим і по відношенню до
запорожців, які служили в полку. Так, серед граничар, які перебували на лікуванні в польовому шпиталі у зв’язку з пораненнями, у квітні 1789 р., згадані Яків Голуб, Петро Щурко, Іван Балан,
Ілля Чумак та Іван Бабин. Вірогідно, що питома вага запорожців серед особового складу граничарського полку № 12 значно
знизилася після кампанії 1788 р. На цей процес впливало й те,
що, як видно з документів, окрім вибуття через поранення, продовжувався й перевід запорожців з полку до Чайкашського батальйону**.
* Шаjкашка. — С. 20–23, 25.
** HDA, f. 914, № 1617 (Grenzinfanterieregiment № 12; F. 3646–50; ST).
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Чайкаші теж понесли значні втрати. Згідно з відомостями,
складеними перед початком воєнних дій в березні 1789 р. в командах батальйону бракувало 241 чайкаша та 368 стрільців.
Помітними були втрати й унтер-офіцерського складу. Саме цим
фактом й були викликані переведення до батальйону граничар
з інших полків (тільки з Німецько-Банатського полку до чайкашів було приєднано 222 вояки*).
Підготовка австрійських військ до кампанії 1789 р. проводилася з урахуванням попередніх помилок. 15 квітня, коли згідно з цісарським наказом армія мала покинути вінтер-квартири, були
видані й додаткові розпорядження щодо подальшої дислокації.
Головні сухопутні сили Банатського та Ердельського корпусів
мали перебувати на сході Темишварського Банату, аби унеможливити подібний до минулорічного прорив турецького війська
з території Молдавського князівства. З цією ж метою 2 чайкашські команди впродовж усього навігаційного сезону здійснювали
патрулювання кордону від Панчева до Оршови. Решта чайкашів
(4 команди) мали діяти на Дунаї між Зємуном та Бєлградом, беручи участь в облозі міста та його твердині — турецької фортеці
Кале-Мегдан**.
У цілому ж, локальні сутички австрійського та турецького
війська в кампанію 1789 р. точилися майже виключно навколо
Бєлграда. Місто було взято 8 жовтня. Капітуляція майже 5-тисячного турецького гарнізону Бєлграда дозволила австрійцям
закріпити успіх та оволодіти ще двома турецьким фортецями
на Дунаї — Смедеревим та Пожаревацом. Фактично, цими перемогами австрійці відкрили собі шлях вниз, до турецьких володінь у Північній Болгарії. Саме там мали точитися головні події
року наступного. Зиму 1789–1790 рр. військовослужбовці Чайкашського батальйону та Німецько-Банатського граничарського
полку, які перебували в складі Дунайської флотилії, провели на
вінтер-квартирах у Зємуні та Тітелі. Час зимового перепочинку
було використано й для того, щоб полагодити та оснастити чайки, число яких, разом із трофейними турецькими, вже сягало
47 одиниць***.
Передчасна смерть цісаря Йосифа ІІ 20 лютого 1790 р. хоча
й внесла певний розлад у плани кампанії 1790 р., все ж не могла
змінити генеральної лінії — наступати. Наказом нового монарха — Леопольда ІІ, 16 квітня було розпочато черговий акт війни.
* Шаjкашка. — С. 27, 29.
** Шаjкашка. — С. 29, 31.
*** Шаjкашка. — С. 32–34.
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Оскільки вся течія Дуная вгору від Оршової була звільнена від
турків, було прийнято рішення двинути всю Дунайську флотилію
до Відіна. Чайкашський батальйон практично у повному складі
був висунутий вниз рікою. У тому ж напрямку суходолом рушив
і Банатський корпус під проводом графа Клерфейта. Просування
війська вниз рікою було достатньо повільним, бо необхідне було
влаштування великої кількості переправ через численні притоки Дунаю. Усе це затримувало й флотилію, яка мала рухатися
синхронно з основними силами корпусу. На рубежі Відіна австрійське військо вийшло на початку серпня 1790 р. Чайкашська
флотилія досить успішно відтіснила від міста турецькі військові
судна, які спішно ретирувалися вниз рікою. Перелякані швидким просуванням австрійців турки поквапилися укласти з ними
перемир’я, що й було зроблено 17 вересня. Перемир’я мало
тривати до травня наступного, 1791-го року. Тоді ж цісарським
наказом усі австрійські війська, які перебували на півдні, мали
повернутися на квартири. Команди Чайкашського батальйону,
згідно з відповідними директивами, мали повертатися від Відіна
в домівки, на територію батальйону. Всі чини з інших військових
з’єднань, долучені до чайкашів впродовж війни, мали бути відкомандировані назад*.
На цьому австрійсько-турецьку війну, фактично, було завершено. Впродовж наступного 1791 року воєнних дій обидві сторони уникали, а 4 серпня того ж року в болгарському місті Свіштові було підписано мирний договір. Таким був загальний перебіг
подій, пов’язаних із участю чайкашів в австро-турецькій війні
1788–1791 рр. Ще раз наголосимо, що оскільки запорожці, які
служили в батальйоні, в більшості випадків не виокремлювалися
спеціально серед маси його військовослужбовців, тож маємо всі
підстави вважати, що їм довелося пройти через ті ж самі випробування, брати участь у тих же самих операціях, що й решті вояків-чайкашів.
Флотські команди Чайкашського батальйону повернулися до
своїх домівок ще восени попереднього, 1790 року. Впродовж наступного року, як уже було сказано, чайкаші не покидали місць
дислокації. У зв’язку з цим надзвичайно цікавим виглядає донесення командування Чайкашського батальйону до Славонської
генерал-команди, датоване 23 липня 1791 р. В ньому йшлося про
те, що впродовж останньої війни з турками більшість запорожців-чайкашів або загинули, або втекли з війська. Всього ж, станом
* Шаjкашка. — С. 37–41.
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на літо 1791 р., з них залишилося лише 9 стариків, які вже давно
благають про відставку, у зв’язку з чим командування батальйону
просило генерал-команду дозволити розпродати рухоме та нерухоме майно, яке полишили втікачі, аби компенсувати попередні витрати на їх обзаведення*. Тоді ж, у 1791 р., остаточно зникають запорожці й серед особового складу Німецько-Банатського
граничарського полку**.
Відповідно до цього виникає ряд запитань чому ж саме, коли
та за яких обставин більшість запорожців покинули австрійську
службу. Якщо вести мову про причини цих втеч, то відзначимо,
що підстав для невдоволення не бракувало.
Практично від самого початку їх перебування на теренах
Австрійської імперії козаків стали використовувати на нехай
і необхідних, але ж із козацької точки зору, принизливих земляних роботах. Зокрема на початку травня 1786 р. на укріплення
берегів рік Тиси та Моришу, які широко розлилися, на зведення
дамб та відвідних каналів було кинуто абсолютно всі війська, розташовані в головному місті Бачки — Сєнті та в її околицях***.
Мала місце й дискримінація православного населення, спроби
уніфікувати православну обрядовість. Так, у тому ж 1786 р. урядом Бачської жупанії було видано розпорядження, згідно з яким
всім православним дозволялося святкувати лише 27 із загальної
кількості православних свят, та й то дозволялося це робити лише
за григоріанським (новим) календарем****. Найбільш шановане запорожцями свято Покрови Пресвятої Богородиці до переліку
внесено не було, а тому й святкувати його вони змогли б лише
потайки, «кулуарно».
Абсолютна більшість запорожців, які служили у двох вищезгаданих військових командах, були або нижніми чинами, або обіймали унтер-офіцерські посади. Принаймні у списках штаб- та
обер-офіцерів полку і батальйону за період 1785–1790 рр. нами
не було виявлено жодного запорожця, якому б австрійським
командуванням було присвоєне офіцерське звання*****. Корпоративність австрійського служилого офіцерства, погане знання німецької мови стояли на перешкоді службового просування запорозької старшини.
* HDA, f. 430, fasc. 66, 1791, № 123, str. 2.
** HDA, f. 914, № 1618, str. 1–590 (Grenzinfanterieregiment № 12; F. 3648–50; ST)
*** АВ, ф. 2, кут. 138, № 160, стр. 1.
**** АВ, ф. 2, кут. 144, № 23, стр. 1–2.
***** ИАП, ф. 758, № 118, стр. 1–132; АВ, ф. 8, кут. 1, № 22, стр. 1–3; № 25,
стр. 1–2; HDA, f. 914, № 1616–1618 (Grenzinfanterieregiment № 12; F. 3646–50; ST).
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Сукупність згаданих чинників, зрештою, призвела до невдоволення запорожців та відтоку їх з Австрії (фактично, дезертирства). Каталізатором цього процесу стали події воєнного часу.
Зауважимо, що питання про боротьбу з дезертирством гостро
постало вже на самому початку війни, ще до фактичного старту воєнних дій. Уже восени 1787 р. цісарський уряд був змушений видати кілька спеціальних розпоряджень відносно того, як
необхідно чинити з дезертирами з австрійського, турецького та
навіть російського війська, які численними ватагами нишпорили по землях Бачки*. При цьому навіть для австрійського генералітета досить важко провести межу між дезертиром та біженцем. Значні переміщення населення як у Банаті, так і в Бачці зі
Сремом, були спричинені успіхами турецького наступу на початку військової кампанії 1788 р. Втеча заради порятунку прийняла настільки всеохоплюючий характер, що території Німецько-Банатського та Ілірійсько-Волоського граничарських полків майже повністю знелюдніли. У першу чергу тікало цивільне
населення — жінки та діти. Досить часто до них приєднувалися
й чоловіки-граничари, які вимушено дезертирували, аби не кинути напризволяще свої родини. Восени 1788 р. командуючий
банатською ділянкою Військового Кордону генерал Шмідтфельд
був змушений проголосити повну амністію всім військовослужбовцям Німецько-Банатського полку, якщо вони повернуться на
службу, а їхні родини — на попередні місця мешкання**.
Підстави для таких тотальних втеч були, до речі, аніскільки не
вигадані та не ілюзорні, абсолютно не пов’язані із панікою та істерією. Як приклад, можна навести сумну долю того ж Панчева.
У жовтні 1788 р. турки спромоглися зламати оборону та вдертися до міста. Розпочалася масова різанина населення, захоплення ясиру, грабунки та підпали. В результаті, на місці квітучого
міста залишилося попелище. З майже однієї тисячі споруд, які
налічувалися у Панчеві до війни, вціліли лише чотири будинки.
Ті з мешканців, кому пощастило втекти від турків, повернулися в місто лише по закінченні війни у 1791 р.*** У зв’язку з останнім сюжетом зауважимо, що якщо в тієї частини запорожців,
* АВ, ф. 2, кут. 158, № 88, стр. 1.
** Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748–1790). Analitićki
inventar / Gavrić Dobrinka, Tomin-Ramadanski Drapinja, Valrabenštain Jovan. —
III/1. — Novi Sad: Istorijski arhiv, 1982. — S. 117.
*** Томандл Миховил. Панчево. Насеље и становништво од почетка XVIII века. — /П.о.б.шт. белешке/. — С. 343–348. (У збирке Библиотеке Српске академиjе
науке и уметности у Београду). — С. 346–347.
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які служили в Німецько-Банатському граничарському полку та
замешкували у Панчеві до розгрому 1788 р. й була ілюзорність
укорінення на місцевому грунті, то вона неодмінно мала зникнути. Попелище, війна, чужі люди, неясні перспективи…
Негаразди та труднощі військового часу спричиняли масові втечі вояків як регулярних та іррегулярних команд не тільки
з самого театру військових дій, але й з виснажливих фортифікаційних робіт, які проводилися по всіх прикордонних територіях,
зокрема у Петроварадинській фортеці*. При цьому дезертирство
не знало етнічних, конфесійних та мовних бар’єрів — тікали всі:
німці, серби, угорці… Бігли від муштри, від каторжної праці, від
чумних та холерних епідемій, що вирували у Подунав’ї, через напівголодний пайок та несплату грошового жалування. Зрозуміло,
що для запорожців, які почували себе абсолютно чужими серед
чужих для них людей, аргументів для втечі з остогидлої «служби за одежу» було потрібно зовсім не багато. Питання, куди саме
бігти, теж не стояло — туди де воля, де свої. Тобто, на самий низ
Дунаю.
Терени ці запорожцям були добре знайомі ще з часів війни
1768–1774 рр., коли тисячна команда січовиків під началом полковника Івана Мандри діяла на Нижньому Дунаї**. За два роки
перебування в регіоні запорожці досконало вивчили його гідро- та географію. Околиці Ізмаїла, Ісакчі, Бабадага, Тульчі та
інших міст Буджаку і Добруджі були їм відомі напрочуд добре.
Найпівнічнішим пунктом їх перебування на Дунаї в ту війну
була Сілістра, в околицях якої вони воювали у 1771–1773 рр., та
навпроти якої (на лівому березі ріки) знаходився табір дунайської команди січовиків у ті ж роки. А найпівденнішою точкою їх
перебування в кампанію 1790 р. у складі австрійської Дунайської
флотилії став Відін. Відстань між двома цими містами в Північній
Болгарії була не такою вже й великою — близько 400 км. За течією під парусом та за допомогою веслування її можна було подолати за 3–4 дні. Землі, які лежали далі, були знайомі й з часів
минулої війни, й з десятиріччя поневіряння турецькими володіннями після зруйнування Січі.
Ймовірніше за все, що найбільш масову категорію втікачів
з австрійської служби серед запорожців становили саме чайкаші, в розпорядженні яких були не тільки знання місцевості, але й можливість забезпечити себе плавзасобами (скоріш за
все, найпростішими річковими човнами, оскільки відгін великої,
* АВ, ф. 2, кут. 187, № 61, стр. 1–2.
** РГА ВМФ, ф. 212, оп. 4, д. 139, лл. 22–23.
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озброєної гарматами дунайської чайки виглядає маловірогідним). Кінець війни для чайкашів-запорожців міг означати лише
повернення до батальйонних селищ й розмірене, розписане
дбайливим командуванням по годинах, життя. І це в той час, коли
зовсім недалеко, в дельті Дунаю вирувало життя зовсім інше —
з дозволу турецького уряду була відроджена військова організація січовиків, під поселення відводилися землі, що так сильно нагадували ще не позабуті, такі милі серцю дніпрові плавні.
Для тих же, хто не хотів служити «ворогам Віри Христової», був
й інший шлях — під Ізмаїл, до російської армії, в складі якої завзято билося відроджене Чорноморське військо («Військо вірних
запорозьких козаків»). Кожен вибирав сам. Однак майже ніхто
не хотів залишатися в австрійській службі. Випадковий епізод
«служби за одежу» закінчився, полишивши по собі маловиразні
перекази в середовищі задунайських запорожців та нечисленні
свідчення в документах того часу.

МОВНА КАРТИНА СВІТУ В СЕРБСЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
(порівняння)

Сергій Єрмоленко

Календарні паремії у зіставному плані:
деякі питання методології дослідження
Коли я отримав запрошення до цього збірника, переді мною
стало питання про вибір теми. Тут я згадав про один випадок.
Досить давно у дещо подібній ситуації опинився видатний фізик-теоретик академік А. Б. Мигдал. Його тоді запросили на
телебачення розповісти про останні досягнення у тій галузі науки, у якій він працював. А він подумав і вирішив розповісти про
інше: про те, у чому полягає науковий метод. Тобто він вирішив
говорити не про зміст наукових теорій і не про факти з відповідних предметних областей, а про те, яким чином вони, ці теорії
і факти, добуваються і формуються.
Мені здається, що й тут, у нашій ситуації, доцільною була б
розмова про щось подібне. Звісно, мені не йдеться про розкриття наукового методу як такого. Мова про далеко конкретніші
речі: про те, як можна досліджувати — зокрема досліджувати
в зіставному аспекті — ту частину фразеології слов’янських мов,
конкретніше, сербської мови, з одного боку, і української мови,
з іншого, яка належать до паремійного фонду обох мов, а в цьому фонді — відносяться до прислів’їв народно-календарної тематики. Залучивши популярне у сьогоднішній лінгвокогнітології поняття фрейму, хотілося б звернутися до того, чим, власне кажучи, є смисловий фрейм, чи, якщо завгодно, смисловий
контекст, у який ми вміщаємо те, що є об’єктом нашого аналізу, тобто календарні паремії; яким є той смисловий контекст,
у якому ми цей аналіз здійснюємо і який і надає того чи іншого
наукового сенсу досліджуваному нами матеріалу. Причому тут
ідеться не лише про витлумачення, що його ми надаємо відповідним мовним фактам; ідеться і про те, що дозволяє нам, так би
мовити, побачити ці факти, виділити їх із нерозчленованої маси
емпіричного матеріалу.
Тут одразу можна згадати про думку, згідно з якою т. зв. метеорологічні, чи погодні, прислів’я, прислів’ями, власне кажучи,
не є. Для нас це може мати те значення, що істотну частину календарних прислів’їв складають паремії саме метеорологічного
змісту: це т. зв. прогностики, які або заповідають певну погоду
для певної дати календаря (пор. сербськ. Непостоjан као Март
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мjeceц; До Божића није ни гладу ни зиме, није зиме докле Божић
не мине), або ж мають характер «якщо А, то Б»: укр. Хто у маї
звінчається, весь вік буде маяться.
Так от, чи відносити такі утворення до прислів’їв, чи ні, —
з одного боку, це питання визначення: чи ми дамо таку дефініцію прислів’ям, яка буде включати і погодні паремії, чи ні.
Важливіше інше: якщо справді між прислів’ями у звичному сенсі цього слова і прогностиками існує відмінність, то вона має так
чи інакше фіксуватись у пареміологічній теорії. Водночас для нас,
якщо ми зосереджуємося саме на календарних пареміях і лише
на них, — тоді ця відмінність, навіть якщо вона є, випадає з нашого поля зору.
При окресленні корпусу фактичного паремійного матеріалу,
на якому ми проводимо дослідження, варто пам’ятати й інше:
цей корпус варто розглядати як таке утворення, яке в логіці називається природним класом. Природний клас відрізняється
від логічного, чи диз’юнктивного класу тим, що класи другого типу дуже чітко розмежовані між собою: усі компоненти
диз’юнктивного класу характеризуються тим самим, однаковим
набором ознак, і через це такі класи дуже чітко відрізняються
один від одного, навіть якщо певні ознаки можуть поділятися
кількома класами. Натомість у випадку природних класів картина інша: ознаки всередині класу розподіляються нерівномірно, дифузно, так що є центр, чи ядро, для яких властивим є найбільша концентрація істотних ознак, і є периферія і маргінальна,
погранична зона «розрідженого», сказати б, розподілу ознак між
складниками класу а наслідком такого розподілу є те, що між
природними класами немає чітких меж, натомість є ці перехідні,
пограничні зони, де один клас непомітно переходить, перепливає в інший. І от, якщо ми візьмемо, скажімо, паремійну збірку М. Номиса, то побачимо, який по суті різнорідний, строкатий народно-календарний матеріал там може бути: так, з одного боку, там є прислів’я у формі предикативних висловлювань,
а з іншого, є й просто традиційні календарні терміни.
Згадка про збірку Номиса приводить нас до іншої методологічної проблеми, з якою доводиться стикатися дослідникові народного календаря за даними паремій: це проблема оцінки вже
наявного пареміографічного корпусу; інакше кажучи, це проблема критики джерел. І перше, що тут кидається у вічі, — це різна чисельність відповідних прислів’їв різних мов. Точніше кажучи, йдеться про кількість зафіксованих, наявних і доступних для
аналізу паремійних утворень. Якщо, скажімо, взяти календарні
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прислів’я в українських джерелах, приміром, у М. Пазяка чи
того ж М. Номиса, чи І. Франка, і в польських джерелах, скажімо, в чотиритомній «Новій книзі польських прислів’їв» за ред.
Ю. Кшижановського, то у першому випадку їх буде зовсім небагато, у другому їх дуже й дуже багато. Цю різницю можна виразити і за допомогою підрахунків, тобто формального співвідношення, але тут нам доведеться брати до уваги одну річ, про яку
неодноразово згадував у своїх працях В’яч. Вс. Іванов: це різниця
між формальною моделлю і її витлумаченням. Згадана різниця
в кількості календарних прислів’їв у доступних нам джерелах
відповідних мов — це і є певна проста, елементарна формальна
модель кількісного співвідношення класів відповідних паремій
у відповідних мовах. Однак ми не можемо зупинитися на фіксації цього співвідношення як на «останній» істині, а маємо дати
йому оцінку, яка б ураховувала таке: чи справді в одній мові цих
утворень мало, а в іншій багато, чи, може, їх багато і там, і там,
лише в першому випадку більша їх частина уникла фіксації
або ж вони зберігаються лише десь у польових записах фольклористів.
Важить, звісно, і якість обробки матеріалу: так, ми маємо кілька книжок, присвячених українському народному календареві,
які належать перу вже покійного автора; але ці книжки до певної міри невизначеного жанрового характеру (у них суміщаються риси наукового, науково-популярного і художньо-белетристичного викладу) і, крім того, практично повторюють одна одну,
найважливіше ж те, що це — не надто надійні джерела і в плані
фактографічному, і в плані коментарю, і через це використовувати їх треба обережно. Протилежним прикладом може служити
«Поліський народний календар» С. М. Толстої. Використовувати,
словом, можна все, але з необхідною критикою джерел, у тому
числі й найавторитетніших.
Але проблеми з інтерпретацією тут не закінчуються. Припустимо, що у нас на руках уже є корпус календарних паремій, хай
там чисельний чи ні. Ми його «за умовчанням» можемо співвіднести з цілою мовою, з мовою «в цілому», але наскільки це
виправдано? У такому великому мовно-культурному ареалі, як
український, є різні екологічні зони, які відрізняються у плані
календарних явищ у погоді, природі, житті людей: це Карпати,
Полісся, степи… Якщо ми будемо сплющувати, так би мовити,
наявні у нас українські календарні паремії, втискаючи їх в одну
спільну площину, то, очевидно, тут можливі і суперечливі випадки, причому їхня суперечливість буде, так би мовити, штучною
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і створеною нами самими, належачи до площини аналізу, а не
аналізованого.
З іншого боку, нам тут необхідно пам’ятати, що показання
народно-календарних паремій — це власне показання народнокалендарних паремій, і модель народного календаря ними не
вичерпується. Тут пригодиться знову один польський приклад:
у Польщі і традиційно, і науково виділяють більш ніж чотири
пори року (чи сезони), і одним із таких додаткових сезонів є провесінь, пол. przedwiośnie; вже існування цього окремого, спеціального календарного терміна свідчить про існування відповідного
поділу в членуванні річного континууму. Тим не менш серед численних польських календарних прислів’їв, зафіксованих в уже
згаданій 4-томовій збірці за редакцією Ю. Кшижановського, немає жодних прикладів, співвіднесених із цією порою; тобто про
літо, зиму, весну, осінь — скільки завгодно, а про провесінь ані
однієї.
Але питання виникають, коли ми маємо певну пареміографічну збірку і вибираємо з неї відповідні одиниці. Чим керуватись,
відбираючи саме «наші», календарні прислів’я, якщо збірка не
впорядкована тематично, як, скажімо, Прислів’я російського народу В. Даля. Здавалося б, питання ясне: календарним змістом,
а про нього свідчить — ще один формальний критерій — наявність у прислів’ї спеціальних календарних термінів, спеціальних
слів календарного змісту: це вже згадані назви пір року, назви місяців, назви дат релігійного (церковного) календаря, назви подій
священного року. Порівнюючи календарні прислів’я двох мов,
з’ясовуємо, які тут можуть бути ці слова — назвемо їх хронологічними маркерами — і до яких лексико-семантичних розрядів
вони належать, і скільки їх. Тут можуть бути і несподівані випадки: крім уживання дат «власного» церковного календаря, нам
трапився випадок, коли таким народно-календарним маркером
була дата календаря «чужого» (у даному разі юдейського), і ця
дата, повторимо, використовувалася християнами (щоправда,
невідомо, чи має це використання власне паремійну фіксацію,
чи ні).
Але тут можливі складні випадки іншого характеру: пор., приміром, укр. погане порося й у Петрівку мерзне: ніби мова і не про
календар, а про домашніх тварин, про їхні властивості (можливим є й узагальнене прочитання «Що погане, те у всьому погане»), але й тут можна стверджувати наявність календарного
змісту, проте не в експліцитній, а в імпліцитній частині семантики таких прислів’їв і, відповідно, в асоціативно-конотативній
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сфері сигніфікативного значення відповідних лексем: Петрівка
(петрівський піст) припадає на гарячу літню пору, інакше кажучи, «у Петрівку традиційно жарко»; а от сербський приклад:
Најео се као сироче на Задушнице — у цьому компаративі теж маємо непряму вказівку на народно-календарні примети. Або ж
Није сваки дан Божић — певна календарна інформація тут є, але
вона лише частина загального змісту прислів’я, ба навіть не його
поверхневого змісту, а його внутрішньої семантичної форми,
оскільки мова тут все ж не про календар, кому ж бо не відомо,
що не всяк день Різдво.
Цілком очевидно, що, виявляючи лексико-семантичні класи
хронологічних маркерів у календарних прислів’ях, ми водночас
виявляємо і ті мовно-культурні коди, ті «мови культури», які використовуються в народному календарі для членування річного
континууму: тут поряд із календарними термінами, приналежними до «традиційної», повсякденної народної мови, виступають і позначення, первісне місце яких — у церковному календарі,
чи, у нашому випадку спільної приналежності сербів і українців
до православ’я, у місяцеслові. Якщо розглядати паремійну модель народного календаря з точки зору ролі в цій моделі календаря церковного, то тут, у разі міжмовного і міжкультурного порівняння, цілком очевидною є необхідність звернути увагу на те,
наскільки відповідають один одному саме церковні календарі.
У разі українсько-сербського порівняння обидва календарі є, як
уже сказано, православними (принагідно слід урахувати й можливу різницю в стилях), але треба усе ж працювати, маючи в руках святці (місяцеслов) кожної з відповідних помісних церков.
Доцільно зіставляти обидва місяцеслови, народний і власне церковний, і у випадку збігів, бо це нам дозволяє з’ясувати
відносне народно-календарне навантаження тих чи інших релігійних дат і свят. Тут теж можуть бути різноманітні збіги й розбіжності. Так, у сербів і східних слов’ян у народному календарі
виступає день Луки (на тому тлі, що у місяцеслові РПЦ є десять
іменинних днів Луки, причому у той самий день може бути поминання різних Лук). Виступаючи в російському народному календарі 31 жовтня, Лука сигналізує, по-перше початок торгівлі
цибулею, по-друге, початок лучіння риби, тобто риболовлі за
допомогою приманювання риби на світло лучини: Лука лучит,
жизни учит.
І тут ми зустрічаємось з одним цікавим проявом організації
народного календаря: ім’я календарного релігійного персонажа служить вказівкою — через подібність форми — на певне
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календарне явище: чи то торгівя цибулею (рос. лук), чи то на
лучіння риби. У східних слов’ян така народно-календарна паронімія є дуже поширеною (особливо у росіян і білорусів), натомість у поляків вона майже відсутня. Отже, переосмислення назви відповідної дати церковного календарю у світському сенсі чи,
навпаки, відсутність такого переосмислення є істотним параметром у зіставленні нашого матеріалу.
Сказане вище, звісно, не вичерпує всі методологічні моменти,
з якими доводиться мати справу, вивчаючи народно-календарні
паремії у зіставному плані. Але вже й те, на що ми звернули увагу, дозволяє нам зробити певні загальні висновки. Одним із них
є висновок про те, що ми маємо усвідомлювати різницю між тим,
чим є народно-календарна модель світу у її реальному функціонуванні для її «реальних» носіїв, з одного боку, і тим, чим вона є,
виступаючи у тій чи іншій формі її вторинної, зокрема польової
чи пареміографічної, фіксації: адже ми, строго кажучи, найчастіше отримуємо відомості про цю календарну модель і про те, як
вона діє чи, точніше, діяла, вже «з других рук», отже. з усіма наслідками, які звідси випливають.
Іншим нашим висновком має бути той, що народно-календарна модель світу, представлена в пареміях відповідного змісту, є складним багатовимірним утворенням, і, отже, чим більше
істотних для структури й функціонування цього утворення вимірів і параметрів нам удасться виявити, тим повнішим і адекватнішим буде його аналіз і опис. У разі ж порівняльного вивчення таких моделей різної мовно-культурної приналежності
кожна з цих моделей стає ніби призмою, чи еталоном, через які
ми розглядаємо всі інші, при цьому подібний зіставний розгляд
дозволяє нам виявити і такі істотні риси «еталонної» моделі, які
в іншому разі, без залучення порівняння, залишилися б невиявленими і неусвідомленими. Інакше кажучи, нам слід бути гранично уважним до аналізованого нами матеріалу, слід «слухати»
його і у свою чергу ставити йому наші питання. Нас не повинна
лякати складність і суперечливість картини, яку ми при цьому
отримуємо; навпаки, саме такі риси цієї картини, швидше за все,
і свідчать про її достовірність, про реалізм її деталей. Недарма ж
кажуть, що в них, у деталях, — і Бог, і Його суперник.

Людмила Недашківська

Еквівалентність сербських
та українських фразеологізмів
з номеном «кішка»
Фразеологічна система мови є своєрідним містком між минулим і сучасним народу. Фразеологічні одиниці як засоби вторинної номінації є елементами мовної картини світу, у межах якої
створюють власну фразеологічну, основними ознаками якої є пейоративність і антропоцентричність*. Тваринний світ завжди був
водночас близьким і загадковим для людини, вона збагачувала
спектр найменувань власних ознак, якостей, дій, станів за рахунок знакових ресурсів тваринного світу з огляду на свої уявлення,
його оцінки, стереотипи цього світу. Відомий російський філософ С. М. Булгаков зауважував «Людина є все тварина і в собі містить мовби всю програму творіння. У ній можна знайти і риси
орла, і лева, й інші душевні якості, що утворюють основу тваринного світу…».
Спостереження за різними тваринами, їхньою поведінкою,
взаємодія з людиною створювали в етносвідомості певні стереотипи шляхом «алгоритмізації» в наївній картині світу ознак тварин та пов’язаних із ними сценаріїв, зокрема, і вербалізованих
у продуктах культури, як-от: піснях, казках, байках, релігійних
текстах, міфах тощо**.
Перенесення стереотипів тваринного світу на риси людської
вдачі, поведінку, дії людини має метафоричну природу. Таким
чином, людські якості приписувалися й тваринам: собаці — відданість, зайцю — боязливість, лису — хитрість, бджолі — працьовитість, змії — підступність, обачність і т. д.
Так, найближчими до людей тваринами, їхніми помічниками
й улюбленцями є собака та кіт. На перший погляд, переносні
значення цих номенів мають бути марковані лише позитивними конотаціями. Однак аналіз виявляє протилежне: «антропоморфні» асоціації, пов`язані з собакою та кішкою, майже в усіх
* Дьякова Т. О. Фразеологічна картина світу як складова мовної картини
світу / Т. О. Дьякова // Лінгвістика — Луганськ: Альма-матер, 2005. — Вип. 1 (4). —
С. 136–143.
** Сучасна картина світу: інтеграція наукового та поза наукового знання /
Збірник наукових праць. № 3. — Суми, 2004.
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випадках невмотивовано негативні. Феномен формування немотивованих властивостей реалій, на думку Н. І. Сукаленко, пояснюється специфікою сфери спілкування, що є максимально відкритою для спонтанних емоцій і максимально вільною від раціонального елемента*.
Метафоричне осмислення номена кішка в українській мові
пішло шляхом розвитку негативних асоціацій, тоді як у семантичній структурі слова «кіт» немає жодних конотативних співзначень. Словник української мови в 11 томах фіксує переносні
метафоричні значення слова кішка у складі метафоричного порівняння (напр.: Вона … витрушувала сіно з-за пазухи та пирхала,
як кішка, що понюхала перцю (І. Нечуй-Левицький) та фразеологізмів (знає кішка, чиє сало з`їла — «про того, хто винен і почуває
свою провину перед ким-небудь» (Ага, знає кішка, чиє сало з`їла …
Не втечеш моїх рук! (П. Мирний); чорна кішка пробігла поміж
ким — «хтось посварився з кимось, між ким-небудь виникла незгода» (Чорна кішка пробігла поміж ними і сполохнула той лад, який
досі був (П. Мирний)**.
У сербській мові, так, як і в українській, фразеологізми з номеном «кішка», як правило, теж несуть негативний відтінок значення: обилази као маца око каше — використовується, коли йдеться
про невпевнену в собі людину, нерішучу, яка не може зважитися
на певний вчинок, довго роздумує перед тим, як щось зробити;
обеси то мачку о реп / можеш везати то мачку о реп / можеш обесити
то мачку о реп — що-небудь немає жодного значення, неважливе, безкорисне; мачjи кашаљ — щось надто легке або неважливе;
нема ни кучета, ни мачета — повністю самотня людина; пребити
као мачку — когось сильно відлупцювати. Як бачимо, жодне з цих
тлумачень не можна позитивно конотувати. До того ж, варто зазначити, що незважаючи на спільний слов’янський простір формування свідомості людей, існують суттєві відмінності в поясненні ролі кота (кішки) в сербів та українців, що пояснюється відсутністю для даних фразеологізмів відповідників в українській мові.
Серед чималої кількості виразів зі словом «кіт/кішка» лише
кілька з них мають те ж саме значення в іншій мові, що може
пояснюватися спільним походженням або ж іншими екстралінгвістичними чинниками. Так, фразеологізм купити кота в мішку побутує як на сербській, так і на українській мовній території й означає «придбати що-небудь, не бачачи й не знаючи його
* Сукаленко Н. И. Отражение обыденного сознания в образной языковой
картине мира. — К.: Наук. думка, 1992. — 162 с.
** http: //lcorp.ulif.org.ua/dictua/dictua.aspx
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якостей». Ще одним спільним для обох мов фразеологізмом
є жити як кіт із собакою зі значенням «постійно сваритися, жити
в незгоді». Оскільки кіт та собака з давніх давен — вірні супутники людини, то в результаті тривалих спостережень за поведінкою та «взаємостосунками» цих тварин у всіх слов’янських народів з’являються фразеологізми з ідентичним значенням. Таке ж
саме явище спричинило появу й іншого фразеологізму, яке
можна з однієї мови дослівно перекласти на іншу: играти се мачке и миша — гратися в кота і мишку. Але тут варто зазначити, що
в значенні існує певна відмінність. Якщо в сербській мові це означає «боротьбу, в якій сильніший заради задоволення відкладає
момент перемоги», то в українській — «бути нещирим, хитрувати, лицемірити і т.д.». Звісно, негативна конотація лишається
спільним елементом для обох випадків, але назвати їх абсолютними відповідниками не можна.
Тільки для української фразеології характерні досить цікаві
спостереження за тваринами. Наприклад, таке явище, як котячі
сльози та різні варіації, пов’язані з цим, зустрічаються неодноразово. Дати відповідь, чому саме сльози та ще й котячі, важко, але
основним, звісно, є те, що кіт ніколи не плаче або, в будь-якому
випадку, цього не помічає людина. І котові на сльози немає; не
вистачить і котові на сльози; як кіт наплакав використовуються
зі значенням «дуже мало».
Існує багато легенд про те, як українські відьми перевтілювалися в чорного кота, щоб потрапити до сусіда і нашкодити йому.
Саме в такому образі вони доїли сусідських корів, спокушали
молодих хлопців, заманювали і нищили дівчат. Українські міфи
переказують безліч випадків, коли бравий козак серед ночі рубав лапу у чорної кішки, а вранці виявлялося, що в однієї жінки
в селі немає руки. Такі страшні розповіді призвели до того, що
чорних котів знищували як пособників нечистої сили, вбачаючи
в них або воскреслих мерців, або відьом, або чортів*. Натомість
чорна кішка в українській фразеології зустрічається лише у фразеологізмі чорна кішка пробігла, або чорний кіт пробіг поміж ними
зі значенням «хто-небудь посварився з кимсь, між ким-небудь
виникла незгода, склалися напружені стосунки». У даному випадку висока фреквентність у використанні компенсує відсутність фразеологічних варіацій.
Потрібно назвати ще деякі фразеологізми, характерні лише для
української мови. Це такі, як не все котові масниця (закінчилося
* http: //pro-cikave.org.ua/who-on-that/131-za-shho-ne-lyublyat-chornu-kishku.html
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для когось безтурботне життя; не завжди комусь щастить), поглядати як кіт на сало (ласо, пожадливо, заздрісно дивитися), тягти
кота за хвоста (зволікати, не поспішати з чим-небудь), і кішки немає чим годувати (хто-небудь дуже бідний) та інші.
Руда кицька — символ влади, багатства і витонченої краси.
У слов’ян руда кішка символізує хитрість і шалений успіх. Кажуть, що руді коти приносять багато грошей і неабияку популярність своєму господарю. Але у фразеології не спостерігаємо
відбиття такого уявлення. Кішка у багатьох міфологічних традиціях пов’язується з місяцем (здатність змінювати форму зіниці
символізує фази Місяця), з ідеєю родючості, плідності. Крім того,
в деяких культурах вона є й солярним символом, пов’язується
з ідеєю царственості. Натомість, як в українській, так і в сербській
традиції жодного піднесеного значення кішка як символ в собі не
несе, за винятком порівняльного звороту гнучка(ий), як кішка для
вираження особливої граційної та гнучкості тіла найчастіше дівчини або юнака
Кішка може означати зло й сили темряви. Плодючість кішок,
їхня здатність бачити вночі, блискучі круглі очі перетворили їх
у народних повір’ях на загадкову тварину, якій відомі таємні
сили. Відьми, так само як і повитухи (у народних повір’ях майже
ідентичні) мають при собі чорну кішку (чорний колір — символічний колір ночі, її таємниць). Вважається, що кіт виступає як
утілення або помічник чорта, нечистої сили. За повір’ями відьми
часто приймали образ кішок, вирушаючи на шабаш верхи на
чорних котах.
«У кішок є розуміння волі, бо кішка не бажає бути ні пійманою, ні ув’язненою. Кішка безжурна й хитра… Через це стародавні династії швабів, швейцарців і бургундців уводили кішок
у свої герби як символ свободи»*. Українські та сербські кішки
зовсім інші, підтвердженням чому є фразеологічні одиниці, які
вважаються найбільш авторитетним доказом фіксування тих чи
інших уявлень, звичаїв, традицій та мудрості народу.
Отже, мовна концептуалізація тваринного світу, зокрема кішки, в українській та сербській фразеологічних системах характеризується процесами перенесення певних властивостей тварини на людину, що використовується здебільшого на позначення
психоемоційного чи фізіологічного станів людини, ї характеристик, а також у порівняльних зворотах. Якщо взяти до уваги
самі фразеологічні одиниці в обох мовах, то можна спостерігати,
* Бидерманн Ганс. Енциклопедия символов. М., 1996 р.
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що лише кілька сербських виразів мають абсолютні відповідники в українській мові і навпаки. Решта одиниць характерні або
для однієї, або є для іншої мови й, розвиваючись у різних мовних середовищах, набувають відтінку в значенні або його повну
зміну.
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Людмила Недашківська

Пес у фразеології
(українсько-сербські паралелі)
Фразеологічна система будь-якої мови — це величезний комплекс усталених мовних виразів і зворотів, які стали наслідком
і результатом тривалих спостережень людини за навколишнім
світом, явищами природи, безпосереднім оточуючим середовищем. Фразеологія вважається одним із найважливіших джерел
для реконструкції мовної картини світу. Завдячуючи своїй відносній стабільності структури й значення, фразеологічні одиниці як багатолексемні поєднання із інтегральним значенням і порівняно усталеним лексичним складом, як експресивні одиниці, що репродукуються в мовленні, стають на зразок прислів’їв
і приказок сприятливим «сховищем» найрізноманітніших культурних змістів*. Не важко помітити: серед можливих груп, на які
уявно поділяються фразеологічні одиниці, кількісно більш ємні
ті, що так чи інакше пов’язані з побутом, повсякденним життям,
родинними стосунками. Важливе місце належить сталим виразам, які в своєму складі містять назви тварин (зооніми). Вивчення
використання зоонімів у складі фразеологічних одиниць — надзвичайно цікава, але водночас досить мало досліджена область
лексикології**.
Домінування назв свійських тварин у порівнянні з дикими під
час формування фразеологізмів є характерним і для сербської,
і для української мов. Таке явище має своє логічне пояснення,
оскільки худобі, птиці, собакам і котам належала в господарстві
провідна функція, що не могло лишитися поза увагою суб’єкта
мовлення. Фреквентність фразеологічних одиниць із назвами
тварин — окрема тема дослідження, але в даній статті звертаємо
увагу на усталені вирази із зоонімом пес, провівши певні паралелі в обох мовах.
Спільне слов’янське походження і подібне сприйняття світу спричинило виникнення солідного фонду фразеологізмів
* Мршевић-Радовић Д. Фразеологија и национална культура. — Београд,
2008. — С. 5–9.
** Козлова Т. В. Фразеологизмы с зоонимическим компонентом в русском
и других славянских языках. — Русский язык для студентов-иностранцев. —
М, № 22, 1983. — С. 110–117.
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із зоонімом пес, для яких характерна структурна й семантична
еквівалентність в українській та сербській мові: веран као пас — вірний як собака, гладан као пас — голодний як собака, уморан као пас —
стомлений як собака, ходати као пребијен пас — іти як побита собака та інші. Такі фразеологізми з’явилися на основі культурного
контексту всіх слов’ян, тому й співпадають за значенням, мають
подібне вербальне вираження та емоційну конотацію, що в більшості випадків негативна. Незважаючи на те, що собака завжди
супроводжувала людину на полюванні, була захисником домівок, а іноді навіть рятівником, про її вірність та відданість свідчить лише один вислів — веран као пас / вірний як собака. Питання
про те, чому у фразеології немає вагомого підтвердження дружелюбності цієї тварини залишається відкритим. У міфології
різних країн світу собаку часто пов’язували з богами підземного Царства Мертвих: єгипетським Анубісом, індуїстським Ямою,
грецьким Аїдом і т. д. У потойбіччі вона виконувала роль провідника душ померлих або охороняла ворота пекла. Чому саме ця
тварина в древні часи мала відношення до смерті? Напевно тому,
що люди не могли зрозуміти, чому, наприклад, собака починала
вити або гавкати без видимих на це причин. Із таких спостережень напрошується висновок, що пес здатен бачити духів. До наших днів збереглося повір’я, начебто собака виє на покійника,
оскільки бачить або відчуває смерть. Жахливі пси, ворожі людині, уособлюють незрозумілі, а тому й страшні явища природи. Таким чином і фразеологія як невід’ємний носій людського
споконвічного досвіду відображує саме ті моменти, які на певному етапі розвитку суспільства вважалися особливими, доленосними*.
Існує ряд фразеологічних одиниць, які ймовірно через певний
етнофактор стали характерними саме для української мови: зійти на пси (поступово втратити свою силу, значення; втратити
свої риси, характерні якості; занепасти.); як собака (пес), спущений
з прив’язі (дуже швидко, нестримно); як собака у Пилипівку (дуже,
на позначення вищого прояву чого-небудь); ні пес ні баран (не
здатний ні на що), як собака на сіні (такий, що сам не користується чим-небудь й іншим не дає); собаці під хвіст (даремно, марно,
без позитивних наслідків); хоч вовків гони (дуже холодно); як пес
після макогона (усвідомлюючи свою провину; зніяковіло, винувато); злий як пес санджарівський (надзвичайно злий); як потайний
собака (підступно, таємно); як псів (дуже багато)**.
* http: //www.znaki.chebnet.com/s10.php?id=699
** http: //lcorp.ulif.org.ua/dictua/dictua.aspx
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Серед фразеологізмів із домінантним зоонімом пес найчисельнішими є конструкції з порівняльним сполучником як/као.
Дослідження підтверджують, що назви тварин по відношенню
до людини найчастотніше використовуються в складі порівняння, але при цьому зооніми використовуються в своєму прямому
номінативному значенні. Натомість у фразеологізмах типу як собак нерізаних / као кусих паса зі значенням «багато» втрачається
зв’язок із людиною на позначення її характеристик чи манери
поведінки й набувається нове абстрактне значення*.
Поряд із українською, сербська мова теж демонструє чималий набір фразеологізмів із зоонімом пес, що характерні або
лише для сербської мовної території, або ж не мають паралелей в українській: безобразан као пас (веома безобразна); бесан као
пас (веома бесан); мокар као пас (веома мокар); ружан као пас (веома ружан); гледати као бесно псето (веома бесно гледати); мрзети као пса (веома мрзети некога); цркнути као пас (умрети сам
у беди); радити као пас (много и тешко радити); живети као пас
(тешко живети); живети као пас на ланцу (живети без слободе);
као глува кучка (особа која живи потпуно сама); нема ни кучета
ни мачета (живети без слободе); маше репом као куја (привлачи
изазовним покретима мушкарце); изгрдити на пасја уста (веома
изгрдити). Для деяких із поданих одиниць в українській мові
існують повні семантичні відповідники, але при цьому втрачається формальна наявність зооніма: нема ни кучета ни мачета — не має ні кола, ні двора; радити као пас — працювати (робити, прягти), як віл та ін.
Фразеологізми типу као пас на ланцу і як пес на прив’язі можуть
стати причиною помилкової семантизації. Явище інтерференції
можливе через формальну подібність і на перший погляд еквівалентність при перекладі поданих виразів. Проте, і значення даних фразеологізмів, і, відповідно, їхнє використання в мові абсолютно різні: в українському варіанті виникають асоціації з псом,
що розгнівано гавкає на прив’язі, тому й метафорично використовується на позначення таких людських особливостей чи негативної реакції як лють, гнів, несамовитість (кричить як пес на
прив’язі); у сербському фразеологізмі (бити) као пас на ланцу увага
зосереджується на його підневільності, втраті свободи, скованості ланцюгами, тому цей сталий вираз означає людину, яка з певних причин втратила свободу у вирішенні своїх проблем.
* Киршова М. Некоторые виды сравнений в русском и сербском языках
и способы их перевода// Изучавање словенских језика, књижевности и културе
у инословенској средини. — Београд, 1998. — С. 206–211.
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Інший спосіб використання фразеологізмів із компонентомзоонімом пес — це вживання його з метою метафорично охарактеризувати особу, перенісши частину значення з людини на
тварину: Собака! Щеня! Сука! / Псу jедан! Пашче jедно! Кучко jедна!
Це згрубіле, пейоративне звертання до людини у функції негативної характеристики особи, до якої звертається автор; у цьому
випадку зооніми грають роль грубої лайки із чітко вираженою
негативною конотацією*.
Кожен із фразеологізмів у будь-якій мові містить певний набір
характерних особливостей (позитивних чи негативних), що переносяться на людину, її поведінку, вчинки. Зоонім пес, як правило, несе в собі одну з наступних ознак: втомлений, нікчемний,
голодний, злий, розгніваний, мокрий, вірний, відданий. Таким
чином, і в українській, і в сербській мові у фразеологічних одиницях зоонім пес втілює протилежні риси: з одного боку позитивну оцінку (вірний, відданий), а з іншого — негативну (втомлений,
нікчемний, голодний, злий).
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Людмила Верещак

Фразеологічні одиниці з числовим
компонентом «один» у сербській
і українській мові
Число є одним із базових концептів, який відображає єдиний
для усіх людей когнітивний процес. Воно є важливим компонентом мовної картини світу будь-якого народу, оскільки у кожній
мові існують певні числа, без яких важко уявити людську культуру*. Тому і не дивно, що весь смисл, значення і символіка чисел
втілилися у багатстві фразеологізмів, яскравим прикладом чого,
зокрема, є сербська і українська мова.
У лексичному складі сучасної сербської і української мови числівники вільно функціонують у базових формах фразеологічних
одиниць. Аналіз значення чисел, як компоненту у складі фразеологізмів, показує, що числівники у таких сполуках мають подвійне значення: 1) у первинній функції кількісні слова мають
або реальне, або умовне кількісне значення у вихідній формі,
наприклад: стајати једном ногом у гробу — стояти однією ногою
в могилі; на jедну кашицу — на одну понюшку; jедан на jедан — один
на один тощо; 2) у функції прикметникових слів і з прикметниковим значенням кількісні слова чергуються з прикметниками,
наприклад: певати jедну/исту/стару песму — співати одну/ту
саму/стару пісню; мерити једним/истим аршином — міряти однією міркою; стрпати све у исту/једну вречу — підводити під одну
графу тощо.
У сербській і українській мові фразеологізми з числовим компонентом один, як правило, виражають значення невизначено малої кількості чогось. Порівнюючи фразеологічні одиниці
з даним компонентом у обох згаданих мовах, ми дійшли до висновку, що в українській мові фразеологізмів з числовим компонентом один значно більше, ніж у сербській. Окрім того, варто
зазначити, що в українській мові спостерігається багатий ряд
синонімічних фразеологічних одиниць, які мають у сербській
мові лише один відповідник. Це, зокрема, такі фразеологізми,
як у један трен — в один миг (мент), у один миг (одну мить) ока,
в одну мить; у једном даху — в один дух, одним (єдиним) духом;
* Караулов Ю. Н. «Общая и русская идеография». — М.: Наука, 1976. — с. 247.
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у истом трошку — за одним захо́дом, за одним присідом, за одним
разом, за одним рипом; на исти калуп — на один копил, на один
кшталт, на один лад, на один манір; у један мах — з одного маху, за
одним махом.
Як помітно із прикладів, вище подані фразеологізми мають
ідентичний смисл (миттєво; дуже швидко миттю; одночасно
з чим-небудь; робити (щось) за тим самим зразком, однаково;
відразу, одночасно) і подібну структуру словосполучення (числівник + іменник).
Досліджуючи фразеологічні одиниці з числовим компонентом один, варто звернути увагу і на різноманітність протиставлень, які у них виражаються. Наприклад:
• один, але одностайний, дружній з кимось: бити (као) једна
душа — (жити) як одна душа; бити једно тело и једна душа — жити
душа в душу; дисати једном душом — одним духом дихати;
• один, який узагальнює щось: једним словом — одним словом,
одне слово, одно слово;
• один, який перебуває у стані виснаження: стајати једном ногом у гробу — стояти однією ногою в могилі (в труні, в гробі) тощо.
Цікавим є той факт, що в значній частині сербських фразеологізмів замість числівника «1» використовується синонімічне
прикметникове слово «исти» (такий самий, той самий*), у той
час, як в українському відповіднику фігурує саме числівник «1».
Зокрема, це можна простежити на прикладі таких фразеологізмів, як стрпати све у исту врећу — підводити / підвести під одну
графу; дувати у исте гаjде — в одну дудку грати; две стране исте
медаље — дві сторони однієї медалі; у истом трошку — за одни́м
захо́дом; на исти калуп — на один копил; исти ђаво — один чорт (біс,
дідько), одна сатана; прављен на исти калуп — одним миром мазані;
у исти глас — співати в один голос.
Крім того, спостерігаються випадки, коли сербський відповідник у своєму складі взагалі не має числівника, а український
навпаки — має: фали даска у глави — немає однієї клепки у голові;
провући се кроз иглене уши — в одне вухо влізти, а в друге вилізти; до
последњег — до одного; набиjан као шипак — один на одному сидять;
сам самац — одним один; пљунути неко — одним ликом шиті; малим прстом — одним мізинцем; понавља као папагаj — співати однієї й тієї ж тощо.
Таким чином, серед опрацьованих нами фразеологізмів з числовим компонентом один можна виділити такі 4 групи:
* Толстой И. И. «Сербохорватско-русский словарь». — М., 2001. — с. 187.

113

МОВНА КАРТИНА СВІТУ У СЕРБСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

1. фразеологічні одиниці повністю тотожні за семантикою
і структурою. Це, зокрема, такі фразеологізми, як стајати једном
ногом у гробу — стояти однією ногою в могилі (в труні, в гробі);
бити (као) једна душа — (жити) як одна душа; једним словом — одним словом; стављати све на једну карту — поставити все на карту тощо;
2. фразеологічні одиниці, які мають однакову семантику, але
частково відрізняються певними компонентами або структурою.
Наприклад: бити једно тело и једна душа — жити душа в душу; дисати једном душом — одним духом дихати; нема ни за један зуб — на
один зуб; једног лепог дана — в один прекрасний день тощо;
3. фразеологічні одиниці, які мають різну форму, але виражають тотожне або близьке значення. Наприклад: до последњег —
до одного; прва виолина — номер один; набиjан као шипак — один
на о́дному сидять (сидить); пљунути неко — одним ликом шиті
тощо;
4. безеквівалентні фразеологічні одиниці, які не мають відповідників у обох мовах. Наприклад: укр. в один гуж тягти, в одній упряжці з кимось, жити не хлібом єдиним (одним), іти́ в одні́й
упряжці, не один (добрий) пуд солі з’їсти, один без о́дного дихнути не
можуть, один о́дного варті, один о́дному на голову лізуть, одна нога
тут, а друга там, одна (тільки) тінь залишилася (зосталася), одне
назвисько тощо; серб. дувати у једну тикву са неким, један лист
са горе, о једном трошку, од једног динара направити два, један ко
ниједан, један али вредан тощо.
Варто зазначити, що фразеологізмів, які мають різну форму
і виражають тотожне або близьке значення, є найменше, в той
час як безеквівалентних фразеологічних одиниць — найбільше.
Це ще раз підтверджує, що фразеологічна система української
мови має у своєму складі більше фразеологізмів з числовим компонентом один.
Отже, проаналізований матеріал дозволяє нам зробити висновок, що у сербській і українській мовах існують співпадіння і відмінності фразеологічних одиниць з числовим компонентом один,
які пояснюються дією екстралінгвістичних і внутрішньолінгвістичних факторів. Інтралінгвістичні фактори зумовлені системними властивостями мов, специфікою їхньої лексики і синтаксису, словотвірного і граматичного устрою. Екстралінгвістичні
фактори, які пояснюють тотожні і частково подібні фразеологічні одиниці, — це універсальні способи відображення дійсності в свідомості і в мові, сукупність основних процесів соціально-економічного розвитку, приналежність до одного і того ж
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культурно-історичного ареалу, а також запозичення, які зумовлені постійними міжнародними культурними, економічними та
іншими контактами різноманітних етносів*.
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Лілія Іванова

Порівняльна характеристика сербських
та українських фразеологізмів
із компонентом «ђаво» — «чорт/диявол»
У релігії того чи іншого суспільства по-своєму відображався
життєвий досвід людей, зберігалась система емоційно-образних
уявлень і переживань, норм людського буття. Коли відбувається розклад традиційних ідей і вірувань, тоді розвивається пошук
нових форм думки, виникають намагання до нових споглядань.
Але старі релігійні традиції та вірування не знищуються, не зникають безслідно, а переходять до нової системи релігійних поглядів, адаптуються там і набувають нової значимості. Загалом
кажучи, релігійна свідомість проходить складний шлях свого
формування від «чуттєво-надчуттєвого типу надприродного (фетишизм, тотемізм, анімізм і т. д.) через демоністичний тип, провідною ідеєю якого є віра в духів, до теїстичного типу надприродного, в центрі якого перебуває постать бога. Одна із найпопулярніших демонологічних істот як у сербів, так і українців — чорт.
Люди вірили, що чорти належать до певних рангів. Українці вважали, що найголовніший чорт називається «арідником» і йому
підпорядковані чорти нижчого рангу: «дідьки», «біси», «юдники», «щезники». Але яким же чином уявлення давніх сербів та
українців відобразилися у фразеологічних системах їхніх мов?
Чим поясними такий широкий спектр фразеологізмів з компонентом «чорт», «диявол» в українській та сербській мовах?
Мова займає провідне місце серед національно-специфічних
компонентів культури, вона є одним із найвиразніших репрезентантів національної самобутності. Саме на фразеологічному
рівні національно-культурні особливості мовної системи виявляються найбільш яскраво і своєрідно.
Мартін Хайдегер вказує на те, що на відміну від античних і середньовічних поглядів, де світ сприймають як картину, у новий
час людина постала як суб’єкт, як мірило всіх речей, яка сама
складає уявлення про оточуючу дійсність. Віднедавна фразеологію вважають одним із найголовніших джерел задля реконструкції мовної картини світу. [15: 5]
Серед способів вербалізації значення «дуже багато» у східнослов’янських мовах виділяється група сталих виразів з однаковою
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формальною структурою: до чорта, до пропасті, до гибелі, до
прірви, до біса і под. Ці вирази керують іменником в родовому
відмінку (до чорта грошей, до пропасті комарів), сприймаються як прагматично марковані, у словниках характеризуються як
експресивні, грубі, що обмежує сферу їх вживання розмовним
стилем. Вирази із значенням «дуже багато», побудовані за формальною моделлю «до+іменник в род. відмінку», вони особливо
часто фіксуються у діалектному мовленні. Пор. смоленське до пса,
новгородське до омута, пермське до чемору, уральське до лесного
[4: 51], псковське до бесов (Ана да бесав знает песен) [11: 17], до фига
(Мух и камарнягу да фига біла) [11: 77], а також сибірські до беса
бесовского (Лонись шишки біло до беса бесовского) [16: 11,12], до вихря (У нас там до вихря родни, только чай пить негде) [16: 28], до
зла (Ві что над ем изгаляетесь, ему и так до зла горя, а ві иши ему
надосажаете), до злідня (Тут понаїхало до злідня) [16: 82], до лешего
(Картошки в прошлом году біло до лешего), до полчерта (Прошли
мі с Петькой вчера в лес и набрали орехов до полчерта) [16: 145].
В українській мові фіксуються експресивні вирази до смутку (Ну,
а грошей до смутку в тих членів [сенату]. От вони вибрали поштаря, дали йому кілька там тисяч… до гаспида [17: 955], до дідька,
до лиха, до бісового батька, достобіса, до хріна [17: 936]. Існує також
волинське до помóрка [1: 115], до холери (Да в його ж грошей ж до
хол’éри, то й все може купити) [1: 130]. Наведімо приклади вживання деяких ідіом цього типу:
От вовк…поскликав вовків до біса, і ідуть усі кравця розірвати.
Куций вовк та кравець [5: 189].
— Які ж у вас вороги, бабусю? — питає Горпина.
— До чорта у мене ворогів. Усі в мене вороги. Панас Мирний.
Повія.
«И дичи здесь, братец, до черта, cама так под порох и прет»…
С. Есенин. Анна Снегина.
У роботі В. Мокієнка, де обговорюється питання про походження та мотивацію виразів даної структури, наведено також
російські діалектні форми до шута, до хрена, до ката, до лешего, до праха [7: 6]. Існування великого масиву доволі однорідного
в плані вираження мовного матеріалу свідчить про продуктивність такого способу номінації значення «дуже багато». На думку В. Мокієнка, всі іменні компоненти, які входять у ідіоми розглядуваного типу, є прямими чи евфемістичними номінаціями
нечистої сили: «У зіставно-ідеографічному ключі всі ці звороти,
включно з такими, як до дуры, до гибели, до омута — виявляються міфологізмами, бо відповідні лексеми іменують різного типу
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чортів». В іншій роботі автора висловлена та сама думка: «Слова,
з якими тут поєднується прийменник до — різні найменування чортів, які повторюються і в ряді інших демонологічних виразів» [7: 255]. Грунтуючись на припущенні, що іменний компонент цих ідіом має міфологічне (демонологічне навантаження),
В. Мокієнко пропонує вважати, що прийменник до має локативну семантику і означає напрямок руху. Тому, на його думку, ідіома до чорта утворилась внаслідок редукції повного виразу типу
послати [щось, чого є забагато, в надлишку] до чорта, бо саме це
дієслово сполучається із відповідною синтаксемою.
Чи можна прийняти запропоновану В. Мокієнком версію семантичної мотивації даної групи ідіом? Справді, значна частина
іменників в названих ідіомах прямо чи опосередковано вказує на
нечисту силу. Однак мовний матеріал засвідчує, що доволі часто
до фразем входять іменники з локативним значення: до пропасти, до прорви. Появу їх легко пояснити в тому ж міфологічному
ключі, якщо враховувати, що відповідні локуси в народній традиції вважають нечистими і з ними пов’язується стійке уявлення про перебування нечистої сили. Однак цілком незрозумілі ті
причини, з яких у цій групі виразів з’явились номінації з лексемою гибель: до гибелі, до погибелі, до чортової гибелі, представлені
у всіх східнослов’янських мовах.
Специфічними за своєю структурою є двокомпонентні ідіоми које јаде i који јади. Вони мають нове значення, що абсолютно відрізняється від лексичного наповнення їхніх компонентів,
які є десемантизованими, тобто не мають усталеного значення.
Реалізується лише цілісне значення: у першому фразеологізмові «чому, через що, що», а у другому «що є (комусь)». Цікавим
є тлумачення Ніколи Банашевича, який у своєму коментарі
каже: «Вираз које јаде не має конкретного значення у Чорногорії,
так само, як і кога ђавола в інших краях. Звідси випливає, що ці
вирази є синонімами. Вони не лише мають однакову семантику, але й формально-граматичну структуру (синтагма в знахідному відмінку однини і множини). Тому вони належать до однієї структурно-семантичної моделі. Обидва вирази використовуються, коли мовець виражає своє ставлення, думку, емоції, як
правило, негативні, які стосуються дії, ситуації чи іншої особи.
Вони мають модальний характер. Вираз које јаде має синонімічний фразеологізм којега ђавола, який у словнику сербохорватської літературної і народної мови семантизується як «що, через
що, чому (коли сердитий)». У цьому випадку немає виразу у називному відмінку *koji đavo (je) kome. У фразеологічному словнику
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хорватської чи сербської мови Йосипа Матешича вказаний фразеологічний вираз који ђаво (кога ђавола) «що, чому», одночасно
з виразом који враг (кога врага) «що, чому». Виразу које јаде незафіксовано, але наявний фразеологізм кога бога «що, у чому річ,
через що». На нашу думку, лексикографічно виправданий запис
цього останнього фразеологізму (лише Матешич розділяє ці два
вирази), тому що ідіоми, хоч у діахронічній перспективі і були
членами тієї самої парадигми, називний і знахідний відмінки
мають різне, хоча і близьке значення, і не можуть завжди замінюватися один одним. Порівняйте речення: Који ти је ђаво? і Ког
ће ти ђавола? Можна сказати који ће ти ђаво, ког ће ти ђавола із
значенням «чому ти», але не можна використати ког ти је ђавола
у значенні који ти је ђаво «що з тобою». Чепасова вважає, що категорія відмінка підлягає деструкції, порушується і відкривається шлях до появи у фразеології морфологічного варіювання.
Через це різні відмінкові форми, які більше між собою не протиставляються, бо втратили свої обов’язкові значення відмінка,
входять у варіантну вісь. Щоб проілюструвати це явище, вона
наводить такий варіантний ряд: какого черта, за каким чертом,
на кой черт, стверджуючи, що всі три морфологічні варіанти
функціонують як засіб вираження підкресленого незадоволення,
злості, нерозуміння, і які означають «через що, чому». Далі вона
пише: «Варіанти цього ряду теж представлені формами родового, орудного, знахідного відмінків, втративши обов’язкові для
них значення відмінків. Таким чином, втрачаючи значення, відмінкові форми припиняють бути складовою частиною відмінкової системи парадигм фразеологізма предметної семантики
і перетворюються у морфологічні варіанти фразеологізмів іншої,
непредметної семантики. Морфологічні, відмінкові варіанти самим фактом свого існування у мові свідчать про більш високий
рівень усталеності відмінкової форми, ніж ступінь сталості відмінкового значення». [14: 61, 62] Розглянемо такий приклад:
Па све могах с јадом прегорети,
Но ме ђаво једну вечер нагна,
У колибу ноћих Милоњића.
Донио је ђаво међу нама
Ево има двије-три неђеље. [2: 75]
Наведений фразеологізм точно семантизований у «Фразеологічному словнику хорватської чи сербської мови» donio koga
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đavo «приходити незапрошеним, непрошеним, небажаним»,
коли у словнику САНУ цей вираз не є опрацьованим, як і у словнику мови Нєгоша. Фразеологічний вираз, що має ту ж саму семантику, в якому замість компонента ђаво, знаходиться його синонім враг, наявний у словнику мови Нєгоша: враг га (их) донио,
враг га (их) донесе (в емоційному вираженні, коли хтось приходить
небажаним, неочікувано). Наведемо інший приклад:
Крвава се исклати племена
Враг ђаволу доћи у сватове
Те свијећу србску угасити! [14: 75]
У наведеному прикладі трансформована полісемічна фразеологічна одиниця ђаволи се жене (коте), яка за словником сербохорватської літературної і народної мови має наступні значення:
1) велика непогода, буря; 2) велика сварка, заколот. Обидва значення цього виразу активно вживаються у Чорногорії. Існує ще
одне додаткове значення виразу женити ђавола «робити щось погане, викликати неспокій серед людей», а також фразеологічний
вираз ударио враг на ђавола «відбувається щось найгірше, найважче». У словнику мови Нєгоша з компонентом ђаво наявний фразеологізм не да, не даде ђаво, у той час, коли у «Фразеологічному
словнику хорватської чи сербської мови» Матешича він взагалі
відсутній.
Враг донио на састанак бјеше; Видно диявол сам приніс спеціально; видно чорт приніс його на зустріч; нечистий, як на гріх
поплутав.
Донио је ђаво међу нама; до нас знову заніс її нечистий. [14: 183]
Ці фразеологізми ілюструють лексичне варіювання компонента враг/ђаво, що зовсім не впливає на зміну глобального значення
фразеологізма. У російській мові цей фразеологізм також має
варіанти черт, дьявол, леший, нечистый. Тобто ми вважаємо ці
вирази абсолютними еквівалентами. Про походження цих фразеологізмів і їхніх варіантів пише у книзі «Образы русской речи»
В. М. Мокієнко. Науковець пояснює, що «диявольська багатоликість» бере свої початки ще з дохристиянської віри, у якій існувала ціла ієрархія демонів, де кожен мав свої обов’язки і сферу
функціонування. Так і сербська фразеологія бере свій початок
ще з давньої релігії. За Веселіном Чайкановичем, «диявольська
особистість складна; ні один інший демон не має таку багату історію… На диявола були перенесені функції, які раніше були
пов’язані з нашим… верховним богом»… Підтвердження цьому
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знаходимо у сербській фразеології: по-перше, у тих одиницях,
у яких маємо лексичне варіювання ђаво и бог, тобто антонімів, які
не впливають на загальне значення фразеологізма типу: бог зна/
ђаво зна; по-друге, у прокляттях, де також спостерігаємо лексичне
варіювання бог те убио / рђа те не била / јади те не не били [14: 78].
Валерій Мокієнко звертає увагу на те, що головною функцією чорта є збивати людей зі шляху істинного, і саме це відобразилось у сербських фразеологізмах, еквіваленти яких наявні
і в українській, і в російській мовах: Но ме ђаво једну вечер нагна;
если б не занес меня лукавый; только дернул черт меня однажды; но
однажды лукавый попутал; укр. чорт поплутав.
Причаћу ви за тога ђавола; розскажу, що такоїв той чорт / диявол; розскажу про диявола вам правду / так слухайте про цю напасть
[14: 184].
Існує фразеологізм очертя голову «діяти нерозсудливо», який
не має відповідника у сербській мові. Дієслівний компонент
може бути обов’язковим мінімумом, у якому реалізується фразеологічне значення. Ці дієслова можуть і упускатися, тобто вони
вільного використання і семантики, проте вони є обов’язковим
оточенням, у якому реалізується семантика даних одиниць. Такі
фразеологізми досить часто показують позитивний результат:
боятися як чорт ладану — дуже сильно боятися, бежати као ђаво
од крста.
У російській та українській мовах за допомогою варіювання
об’єктів підкреслюється інтенсивність дії чи стану: укр. ні чорта,
рос. ни черта (шиша, хрена, лешего), ни грана, ни крошки (крошечки), ни капли (капельки), ни полушки, ни йоты, ни маковой росинки, ни зги — серб. ни мрвице, ни трунке, ни грама, ни јоте, ни
капи, ни врага, ни прста пред оком (носом).
— Видала ты, Ниночка, такого оболдуя? Ни черта не понимает
по-русски (Фадеев, Молодая Гвардия).
Функція таких фразеологізмів полягає у тому, щоб виразити
квантитативні відношення: мало, дуже мало, багато, дуже багато,
все, абсолютно все.
В українській мові існує фразеологізм чортова дюжина —
«тринадцять», але загалом він використовується не просто для
вираження числа, у з метою, щоб у забобонній уяві набути усталеності як «нещасливе число». Проте цей фразеологізм має ще
одне й абстрактне значення «дуже багато». [18: 101]
В українській мові існує ще один фразеологізм до чортиків, що
належить до мікрогрупи з інтегральною семою «дуже», «занадто» і позначає крайню межу алкогольного сп’яніння. Наявна ще
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одна мікрогрупа — із семою «як не потрібно», у якій в протилежний спосіб реалізується дія чи стан, на відміну від того, який
є звичайним та нормальним: напр. у сербській мові ђавољим трагом (слабим трагом, по злу/рђаву путу) [18: 135]. Вони є синонімами і поєднуються із дієсловами руху.
До фразеологізмів із семою «так собі, погано» входять ті, що
виражають квалітет дії: рос. не ахти как, не бог весть как, не весть
как; серб. тако како, не бог зна како.
Мікрогрупа із семою «нетерплячий» представлена у сербській мові фразеологізмом као ђаво на џомби (као на трњу, као на
иглама, као на угљевљу), що в українській — має відповідники: як
на голках, як на гарячих вуглях [18: 170].
Значення «дуже далеко» має мікрогрупа, що включає такі
фразеологізми: серб. где је ђаво/бог/враг рекао лаку ноћ; и врагу/богу
иза леђа (за леђима); в рос. у черта на куличках/на рогах, к черту на
кулички/на рога. Мотивація цього виразу пов’язана з народним
віруванням, згідно з якими, у лісах (діал. Куліга-куліжка=чаща),
які, як правило, знаходились далеко від села, живе нечиста
сила. Слово ’куліги’ згодом пертворилося на ’кулічи’, через що
з’явилось і значення: відправлятися до чорта на кулічки, жити
у чорта на кулічках. Це лише один із трьох варіантів етимології
цього фразеологізма, три з яких базуються на діалектних фактах
[18: 180, 181]. Є фразеологізми на позначення невизначено коли
(у минулому чи майбутньому): чорт знає коли — ђаво би га знао кад
у значенні «колись, у далекому минулому» чи «колись, у далекому майбутньому».
Мікрогрупа «невизначеної мети» представлена російськими
фразеологізмами: за каким дьяволом (чертом, лешим), какого дьявола (черта, лешего), на кой черт (дьявол, леший, черт), укр. якого чорта, якого біса, якого диявола і сербськими кога ђавола / врага /
бијеса. Саме компоненти черт, легший, шут, диявол, бог, ђаво,
враг надають загадковості мети.
Зробивши порівняльну характеристику фразеологізмів української та сербської мов з елементом ‘чорт’, можна зробити
висновок, що найдоцільніше було б віднести ці одиниці до семантичної групи «відчуття та емоції стану людського організму». Частина з них є вигуковими фразеологізмами, які втратили свою магічну функцію як домінуючу. Така трансформація
спостерігається в ряді синонімічних фразеологічних одиниць
типу до чорта! До біса!, які первісно мали імперативну функцію й означали відмежування від когось, відправлення у сферу нечистої сили. В українській мові наявна велика кількість
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фразеологічниї одиниць, які є абсолютними чи частковими еквівалентами сербським:
укр. ді́дько (дия́вол) [його́ (тебе́, їх і т. ін.)] зна́є лайл. невідомо, незрозуміло; серб. ђаво га зна; укр. продава́ти / прода́ти ду́шу кому,
втрачати свою гідність, даючи згоду служити комусь; зраджувати, серб. продати своју душу ђаволу; укр. чорт (біс) [його́ (вас, тебе́
і т. ін.)] бери́ (забира́й) / візьми́ (побери́, забери́ і т. ін.) лайл. уживається для вираження незадоволення, обурення, досади з приводу
чогось, серб. одне га/одне те ђаво; укр. біс узя́в́ (вхопи́в́ ) кого, зневажливо — хто-небудь помер, загинув, серб. ђаво га узео; укр. іди́ [собі́]
до чо́рта (до бі́са, до ді́дька, під три чорти́ і т. ін.) лайл., уживається для вираження злості, обурення, незадоволення чим-небудь,
роздратування з приводу чогось, небажання бачити кого-небудь, серб. до три ђавола; укр. леті́ти / полеті́ти до ді́дька (до бі́са,
к бі́су і т. ін.) летять до дідька зазнавати краху, переставати існувати, діяти; рушитися. серб. отићи до ђавола; укр. оди́н чорт (біс,
ді́дько); одна́ сатана́ грубо. все одно, однаково; те ж саме. сам ђаво;
посла́ти до біса (до чо́рта) лайл. 1. кого. вилаяти або прогнати геть
когось 2. що. Відкинути якусь пропозицію; відмовитися від чогось.
Послати до ђавола; укр. хоч [до бі́са] у пекло, грубо. Куди завгодно,
у найнебезпечніше місце до самог ђавола; укр. сади́ти чорта́ми
Лаятися, згадуючи чорта, серб. садити са ђаволима; укр. сми́кну́в
чорт за язика́ (за язи́к) кого Хто-небудь необдумано, невчасно, недоречно сказав щось., серб. ђаво је повукао за језик; укр. як (мов, ні́би
і т. ін.) чорт (ді́дько) ла́дану (свяче́ної води́), зі сл. Боятися грубо. Дуже
сильно: серб. као ђаво свете водице, укр. як (мов, ні́би і т. ін.) чорт
від ла́дану тіка́ти, втіка́ти, як чорт від кукурі́ку. грубо. Надзвичайно
швидко і злякано., серб. Као ђаво од тамјана та ін.
Безеквівалентними лишаться такі українські фразеологізми, як як (мов, ні́би і т. ін.) чорт у суху́ гру́шу (у стару́ вербу́), зі сл.
закоха́тися, [як (мов, нена́че і т. ін.)] чорт сім кіп горо́ху змолоти́в
у кого, перев. зі сл. на виду, на обли́ччі і под, як (мов, ні́би і т. ін.)
чорт (ді́дько) за грі́шну ду́шу, перев. зі сл. вхопи́тися, трима́тися
і под, як (мов, ні́би і т. ін.) чорт до сухо́ї верби́, зі сл. причепи́тися,
прили́пнути і под, чорт (чорти́) [його́] ба́тька зна́є (зна), у чо́рта на
рога́х (на за́пічку), спекти́ чо́рта, само́́му чо́́рту брат [і сват]. нія́кий
чорт, жо́ден чортя́ка. ще чорти́ навкула́чки б’ю́ться диви́тися
чо́ртом та багато ін. Враховуючи, що в українській мові значно
багатший масив подібних фразеологізмів, то цілком зрозуміло,
що кількість одиниць сербської мови, які не є відповідниками
українським набагато менша, як наприклад, црни ђаво. Велика
кількість фразеологічних проклять, що є засобами вираження
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агресивних емоцій, пов’язана, очевидно, з підсвідомою потребою мовців у певних ситуаціях спілкування виразити негативні
емоції, у тому числі й за допомогою афективного мовлення.
Емоційно-виражальну й контакторегулюючу функцію виконують фразеологізми жартівливого змісту. Специфічне поєднання
структурної моделі проклять і парадоксального, невідповідного
для прокльонів змісту утворює особливий жанр проміжної між
етикетною та неетикетною фразеологією, яка здатна, апелюючи
до почуття гумору, згладжувати конфліктні ситуації. Дотепність,
створених у таких фразеологізмах образів, ілюструє вміння українців тонко відчувати слово та користуватися ним.
Очевидно, у порівнянні із сербською фразеологією, українська
перейняла багато залишків дохристиянських елементів, чим і пояснюється такий розрив у кількісному складі. Окрім того, в українській мові наявний багатий синонімічний ряд фразеологічних
одиниць, які виражають однакове значення. Сербська фразеологічна система у цьому аспекті простіша, у ній один фразеологізм
може з’являтися в декількох значеннях, залежно від контексту.
І нарешті, остання причина — це активне залучення та використання українцями російських фразеологізмів.
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Лілія Іванова

Порівняльна характеристика
фразеологізмів із значенням «п’яний,
п’янство, напитися» в українській
і сербській мовах
Із давніх — давен народ із покоління в покоління передавав
усталені звороти–перлини народної мудрості. Вони всебічно
й багатогранно відтворюють різні сторони життя народу: возвеличують духовні цінності, таврують ганебне, висміюють вади,
висловлюють співчуття, поради, вчать, наставляють і виховують.
Особливості утворення фразеологізмів пов’язані з типом матеріалу, на базі якого вони створюються. В українській мові таких типів п’ять: 1) окремі слова української мови; 2) вільні словосполучення української мови; 3) прислів’я української мови;
4) одиниці фразеології української мови; 5) іншомовні фразеологізми [8]. У руслі сучасної лінгвістики, що тяжіє до антропоцентризму мови, цілком зрозумілим є зосередження уваги науковців саме на дослідженні одиниць, які характеризують тих
представників соціуму, чия поведінка, вчинки чи особисті якості
виражають відхилення від моральних та соціальних норм суспільства. Зараховуючи п’янство до асоціальної поведінки, а саме
до макроцепту «порушення суспільного порядку», до якого належать гра в карти, сварки та неробство, слід вказати, що
«п’янство» — займає центральне місце серед негативних проявів і вад людини, бо досить часто його наслідком є неправомірна
чи аморальна поведінка.
Видатний дослідник Полісся, слов’янського фольклору та засновник російської школи етнолінгістики Микита Толстой у важливій для нас статті «Пьян, как земля (Rutheno-serbica)» пише:
«Враховуючи фреквентність використання російських фразеологізмів україномовними носіями, недивно, що вони сприймаються як власне українські. У деяких ситуаціях у мові поліщука
можна почути приказку «пьян, как земля» — пьяны бы зымня. Так
говорять на західному Поліссі біля Дрогичина, так говорять білоруси на Могилівщині (пьяны, як зимля, як грязь), а також під
Мінськом (пьяны, як зямля, як грязь). Кажуть про п’яну людину у тих самих випадках і контекстах, коли використовується
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російське пьян, как сапожник, пьян, как зюзя і т. п. … У цій емоційній і в цілому нестійкій лексичній сфері немало інновацій,
але зустрічаються й архаїзми. До останніх належить і вказаний
нами фразеологізм, про що свідчить південнослов’янський матеріал» [9: 412]. Дещо незрозуміле для сучасної мовної свідомості поліське пьяны як зимля, мінське пьяны як зямля, що помічає
М. Толстой співвідноситься з сербським пиjан као земља [9: 413].
Ця обставина вже дозволяє думати про давність фразеологізма
і можливості його праслов’янського походження. Але одного
цього факту було б недостатньо, якби у сербській мові поряд із
фразеологізмом пиjан као земља у тому ж значенні і в тих самих
ситуаціях не використовувався б інший фразеологізм пиjан као
маjка. Паралельне використання фразеологізмів пиjан као земља
і пиjан као маjка виникло, вірогідно, у результаті адаптації давнього фразеологізма *пиjан као маjка-земља. Стійкість фразеологізма маjка-земља в інших контекстах і ситуаціях (ритуальних,
магічних, у народній мові) засвідчена писемними пам’ятками.
Російський етнолінгвіст цитує далматинця Віда Дошена (18 ст.):
«Da putnici kad putuju, istu majku zemlju psuju» — Що мандрівники, коли йдуть, ту ж землю-матір паплюжать; «dal’ zemljice majke
paze, da visoko ne odlaze» — чи тримаються вони матері-землі, щоб не підійматися догори; «Holito se ne uzdiži, nit’ od majke
zemlje biži» — Не вознесись до гордощів і матері-землі не сторонись [9: 413].
М. Толстой пише: «Сербохорватське маjка-земља має південнослов’янський відповідник мать-сыра земля, де у співвідношенні
знаходиться вже ціла низка семантичних ознак: «та, що народжує» + «запліднена» («зрошена»), тобто здатна народити, давати урожай. В етнографічній і міфологічній літературі широко
відомі слов’янські й індоєвропейські (і не лише індоєвропейські
свідчення) про небо-отця і матір-землю і пов’язані з ними обряди викликання дощу — чоловічого запліднюючого сім’я, що
дає землі родючість. Один із дуже цікавих і яскравих прикладів
цього — протиставлення неба-отця як чоловічого начала матеріземлі — жіночому началу (з елементами сексуальної метафоризації), що виражене у польському народній мові: у районі Чхова
на річці Дунаєць (Прикарпаття) відоме слово plaskófka із значенням ’matka’. За свідченням В. Косинського, «так називається у загадці низька пласка земля на противагу високому небу: plaskófka
matka, vysoki tatka» [9: 414]. «У поєднанні із землею епітети *pijanъ,
syrъ, mokrъ виступали як синоніми, що виражають сему «неспраглий, мокрий, несухий». Таке значення лексеми *pijanъ (від *piti
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«пити») можна зустріти у мові російського фольклору й архаїчних слов’янських говірках» [9: 416].
Драгана Мршевич-Радович розглядає сербські фразеологізми:
«пиjе као дуга і пиjан као дуга подаються як вирази у кінці словникової статті під визначенням ’дуга’:. Фразеологічні порівняння пиjе као дуга і пиjан као дуга відрізняються своєю структурною
моделлю: перше, з дієслівною структурою, гіперболічно кваліфікує якусь особу так, що їй приписується здатність певної дії у великій мірі (пиjе као дуга = «багато п’є»), коли прикметниковим
порівнянням позначається стан як результат дії, яка виконується у найвищій мірі вияву (пиjан као дуга = «дуже, зовсім п’яний»)
[…] У дієслівних порівняннях, у залежності від значення іменника у функції другого порівняльного члена, можливі два порівняльні типи. Перший тип представляє дієслівні порівняльні
фразеологізми, у яких іменник означає особу, яка відрізняється
назначеною можливістю як домінантною особливістю. Він непродуктивний у сербській мові, і представлений вже застарілим фразеологізмом пиjе као Тудешак (п’є багато/постійно п’є як
Тудешак → «багато п’є»). Розглядаючи порівняльні фразеологізми з цим значенням, Валерій Мокієнко показав, що ця модель
у інших слов’янських мовах продуктивніша: іменник, у функції
члена, з яким здійснюється порівняння означає того, хто належить до народу, який є чужим, стороннім тому середовищу» [10:
157–158], у якому використовується фразеологізм, відносно до
того, хто належить до певного соціального стану у тому самому
середовищі, якому приписується дана особливість, наприклад,
рос. напился как сапожник, пьяный в доску, укр. напився як сапожник, п’яний в дошку.
У сербській мові більш продуктивна фразеологічна словотвірна модель, у якій іменник перебуває у функції іншого порівняльного члена із значенням якоїсь тварини чи міфологічної істоти
із домінантною особливістю «яка може багато випити» — порів.
пиje као смук і пиje као дуга.
Порівняльні звороти в українській мові вибудовуються як своєрідна градаційна шкала — спочатку ще твереза людина хвалить і чарку, і радощі від товариства: чарочка — чепурушечка, як
Сидорова душечка; перший келишок — як по льоду, другий — як по
меду, третій — не питай, лише давай.
Все ж обережний чоловік остерігається зайвої чарки, хоч і ховає свій страх за образними порівняннями: горілочка, як дівочка,
зведе хлопця, як дідочка; горілочка, як гарна дівка, кого хочеш (хоч
кого) підведе.
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Далі йде вже осуд — від сторонніх: п’є горілку, як у бочку; п’є
горілку, як швець.
Добір компаративних компонентів до поняття «п’яний» свідчить про категоричний осуд його народною етикою й мораллю: п’яному світ — як банька, а люди як мухи; сонний — як п’яний,
а п’яний як дурний; п’яний, як свиня; як швець; як чіп; як дим; напитися до зеленого змія — рос.напиться до чертиков, до белой гарячки,
напился как сапожник [11].
Найвища міра прояву значення «випити забагато» втілюється
у таких фразеологізмах, як упитися; залити (налити) очі (зниж.
сліпи); зачмелити голову; набрати повну голову; насмоктатися (нарізатися, надудлитися, наджулийтися); (образн.) забити палю. Рос.
он вечно пьян відповідає укр. він завжди п’яний; він не виходить (не
висихає) з горілки; (давн.) він кисне в шинку; рос. с пьяных глаз; под
пьяную руку; по пьяному делу; по пьяной лавочке (разг.). — укр.
з п’яних очей; під п’яну руку; напідпитку; по п’яному; п’яним бувши;
рос. у пьяного что на уме, то и на языке — укр. у п’яного що на умі
(що в серці), те й на язиці [13].
У сербській мові наявний досить великий пласт фразеологізмів з елементом «п’яний, напитися»: пијан без вина, пијан као дуга,
пијан као клада, пијан као левча (летва, клен, (мајка) земна, мотка,
даска, проштац, сокира, ћускија, чеп), пијани Ђура, пије као дервиш,
пије као дуга, пије као кочијаш, пиjе као смук, пије као сунђер (као
чеп), пије као Тудешак, пјан Ђуро као и сјекира [10: 228–231].
«Систематичне п’янство людини» передається синонімічними рядами зі значеннями: а) постійно пиячити: в горілці киснути,
тинятися по корчмах; б) пиячити: припадати до горілки, не розминатися з чаркою та ін. Своєрідною є семантична структура слова
«зелений». Фразеологізм «зелений змій» — евфемістичний вираз, який має значення п’янство. Вислів як чіп супроводжується
лише словами дурний і п’яний. Нерідко носіями мови зовнішня
структура розширюється відповідними лексичними одиницями
(зокрема, прикметниками). В. Стефаник на позначення ступеня
сп’яніння послуговується зворотом як ніч із супровідним словом
темний: «Михайло вийшов із-за стола темний і п’яний як ніч»
[7: 151].
Молодим поколінням тепер активно використовується й запозичене з російської як зюзя (хоч пояснити значення складника
зюзя ніхто з опитуваних не зміг). За свідченням В. М. Мокієнка,
цей вислів вживається в російській мові у сполученні зі словами п’яний, брудний (бо зюзею, зюхою, зюзькою називають свиней). Компаратив функціонує також із словом п’яний [5: 67].
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Абсолютним відповідником в українській фразеології до сербського мртав пијан і пијан као свиња є напитися до смерті і напитися як свиня, хоч вони і різняться за структурною моделлю.
Немає в українській мові відповідників до напити се као стока
(марва) зі значенням «дуже напитися» і бити под гасом — «бути
на підпитку». Натомість, існує фразеологізм п’яний як чіп/чіпок
(рос. пьяный в стельку), при чому, мотивацію вживання елементу
чіп у даному виразі виявити досить складно.
Можна зробити припущення, що така порівняно невелика
кількість питомих фразеологізмів на позначення п’янства в українській мові компенсується не лише запозиченням їх з російської, але й наявністю широкого спектру прислів’їв та приказок,
які несуть в собі висміювання пияцтва і мають повчальний характер: п’янство — в роботі не товариш; хміль не вода — чоловіку
біда; було ремесло, та хмелем заросло; хмільна вода до добра не доведе;
не шкода горілки випитої, а шкода розуму пропитого; п’яний — як
дурний!; п’яний та дурний — рідні братии; п’яному й кози в золоті;
ні п’ється, ні ллється, ні в чарці не остається; що в тверезого на умі,
то у п’яного на язиці; вже не в одній чарці денце бачив; сім п’ятниць
на тиждень у п’яниць; п’яному гори немає — усе рівно; п’яному море
по коліна; п’яному й калюжа по вуха; душа міру знає — вип’є, а потім
лежить; далеко п’яному до Києва!; ні рак, ні жаба, а просто п’яна нахаба!; набрався, як лин мулу!; намогоричився до самого підборіддя!; як
п’ян — то капітан, а проспиться — то й свині боїться [13].
Як можна пояснити вживання такої великої кількості фразеологізмів з компонентом «п’яний, п’янство» у сербській мові і таку
скупість їх в українській? Загальновідомим є те, що фразеологізми виникають на противагу певним вадам, поведінці й усьому тому, що суспільство не сприймає. Саме тому доречно буде
стверджувати, що сукупність певних фразеологічних одиниць
відображає національний менталітет, самобутність і сприйняття
людьми того і тих, що навколо. Зважаючи на те, що запрошувати гостей і подорожніх до столу випити чарку — це національна
традиція українців ще з давні часів, то порівняно мала кількість
фразеологізмів у цій групі пояснюється, вірогідно, тим, що пияцтво вже стало загальновизнаним фактом для українців і сприймається досить нормально, і через це у словниках не фіксуються
одиниці на позначення цього явища.
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Деян Айдачич

Асиметрія цінностей у сербській
та українській фразеології
Дана стаття присвячена явищу нерівномірного розвитку фразеологізмів, які оцінюють протилежні значення. Аксіологічні
аспекти фразеологізмів відмітили ряд лінгвістів, хоча вони рідко
були предметом окремих досліджень.
Полька Анна Пайджинська в дослідженні «Оцінка у фразеології» вказує: «Набагато більше фразеологізмів виражає негативну оцінку ніж позитивну. Синонімічні серії, які визначають негативні явища, багатші, ніж ті, які визначають позитивні явища»
[Pajdzińska: 18]. Подібне стверджують й українські фразеологи:
«Системний опис фразеологічного складу наочно засвідчив, що
у фразеології добре розвинені шари пейоративно забарвлених
понять, емоційних сфер і соціальних відносин» [Ужченко: 46].
Ніна Грозян у статті «Аксіологічні аспекти фразеологічної мікросистеми ’поведінка людей’: психосемантичний принцип дослідження» пише: «Установлено, що серед обстежених ФО більшість
має негативне оцінне значення» [Грозян: 226]. Вона покликається на психосемантичні дослідження Петренка, який вказує, що
це: «свідчить про те, що до фразеологізмів частіше звертаються
для оцінки неадекватної поведінки, ніж для схвалення позитивного» [Петренко: 294, по Грозян: 226]. У межах мовної картини
світу в більшості культур спостерігаються просто-таки крайнощі.
Помічено, що в мові, лексиці і фразеології, переважають вирази,
що визначають негативну оцінку [Brzozowski 1989: 360].
Позитивні риси характеру, котрі схвалюються в прислів’ях і народних повчаннях, — це шляхетність, мудрість, врівноваженість,
скромність, натомість засуджуються черствий егоїзм, дурість, нестриманість, зарозумілість і т. д. Однак, якщо розглядати фразеологію з точки зору оцінки, насправді легко можемо встановити, що фразеологізми різних слов’янських народів, в тому числі
сербського й українського, частіше описують пияцтво, брехню та
дурість. Усталена й колективним використанням стабілізована
форма фразеологізмів дає дослідникам слов’янських фразеологізмів можливість порівняти такі одиниці в різних слов’янських
мовах та встановити споріднене та відмінне у фразеологічній
традиції різних слов’янських народів.
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Тут слід навести приклад з української та сербської фразеології, де існує асиметрія оцінки мудрий: дурний, тверезий:
п’яний у фразеологізмах, заснованих на соматизмах. Ці пари
вибрані не лише для ілюстрації продуктивнішого розвитку фразеологізмів, що описують вади, від фразеологізмів на позначення достоїнств, але й тому, що в них поряд із загальнопоширеною
асиметрією існує ще й неоднаковий розвиток двох фразеологічних традицій, яка проявляється в більшій чи меншій кількості
фразеологізмів, що описують певну властивість чи стан. Звісно,
безеквівалентність, яка стосується оціночних суджень, що містяться у фразеологізмах, вказує на такі значення в мовній картині світу двох народів. Якщо ціннісні значення непропорційно
зустрічаються у фразеології двох народів, тоді це може вказувати
на різний статус такого значення в їхніх культурах. Разом із тим,
оцінювані особливості іноді фразеологічно виражаються іншими мовними картинами, тобто в цьому теж може виражатися
нееквівалентність. У компаративному принципі української та
сербської фразеології до аспекту асиметрії значення додається
й проблема нееквівалентності, розширюючи коло теоретичних
і практичних проблем. Питання про спільне й відмінне у сфері
фразеологічного значення, з одного боку, може стати об’єктом
лінгвістичного дослідження, але з іншого — торкається ширших
проблеми, що стосуються погляду на світ двох народів, народної
психології й історії.
Мудрий: дурний. В українській та сербській мовах численніші сталі поріввнняня на позначення дурних, ніж розумних людей та вчинків. Спільних сталих порівнянь мало: глуп као овца
(серб.) — дурний як вівця (укр.). Помітно, що в сербських сталих
порівняннях більше домашніх тварин: глуп као магарац, г. као крава, г. као овца, г. као коњ, г. као кокош (серб.) на противагу українським дурний як баран, д. як вівця (укр.), що дає підставу припускати, що в сербській мовній картині світу тварини є мірою дурості. Розширені прикметникові форми притаманні українській
фразеології дурний як турецький кінь, та іронічні розумний, як
Хведькова кобила; розумний, як Беркове теля не мають еквівалентів
у сербській мові.
Побутові речі також пов’язуються з дурістю. Крім спільно використаного пня глуп као пањ (серб.) — дурний як пень (укр.), серби у фразеологічному визначенні недостатнього розуму користовують у сталих порівняннях також інші речі: глуп као дудук, глуп
као ћускија (глиняний посуд для води), глуп као ноћ (серб.), іронічне бистар као боза (серб., боза — мутний традиційний напій

133

МОВНА КАРТИНА СВІТУ У СЕРБСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

із кукурудзяного борошна) на противагу українським дурний як
ступа, д. як колода. В українських порівняннях дурна особа може
бути пов’язана з уявленням про переміщення згори вниз як дурень з дуба, як дурень з печі. Особове ім’я у сербському виразі глупи
Август, швидше позначає людину, яка кривляється, ніж дурну
людину. Український фразеологізм як Мартин мила наївся не має
сербського еквівалента.
Людина, яка не є дурною, може зробити щось дурне або незрозуміле. Не зовсім зрозумілі сучасній людині фразеологізми
давнього язичницького походження, в яких дурість або божевілля пов’язується з комахами у голові, що опираються на уявлення про ковтання нечистої сили [Виноградова], напр. жуки у голові
(укр), имати бубе у глави, имати мушице у глави (серб.). Сербські
фразеологізми на позначення тимчасової нерозумної поведінки:
нису му све козе на броју, најести се буника, најести се лудих гљива,
као да су му свраке попиле мозак, свраке попиле мозак, гледати као
теле у шарена врата (серб.). Український фразеологізм дурне сало
без хліба не має сербського еквівалента.
Тверезий: п’яний. На перший погляд вражає більша кількість
сербських фразеологізмів для пияцтва та відсутність жодного
українського безеквівалентного фразеологізма. Хоча чоловіки на
Балканах себе не вважають любителями тверезості, відсутність
слова на позначення похмелятися або загальновживаних жестів
на позначення пиття алкогольних напоїв свідчить про способи
сербського вживання алкоголю. Сербська фразеологія ясно маркує пияцтво в різних формах: пијан као мајка, п. као земља, п. као
ћускија, п. као свиња, п. као звер, п. као смук, п. као дрво, п. као чеп,
п. као летва, мртав пијан, мортус пијан, пијан до даске. На архаічність
та взаємозв’язок сербських фразеологізмів пијан као мајка, пијан
као земља вказав Микита Толстой у статті про вірування пов’язані
з плодючістю [Толстой: 412–417]. Сербське «мертвий» у ФО мртав
гладан, мртав пијан, мртав болестан, мртав уморан, мртав хладан
позначає крайнощі стану. Так збудовані фразеологізми в українській мові не існують, але також по значеню схожі українські фразеологізми п’яний як дим, п’яний до ручки, п’яний в резину, п’яний
до чортиків не мають сербських еквівалентів. Єдина еквівалентна
форма пијан до даске (серб., зовсім п’яний) — п’яний в дошку (укр.).
Можливо, українська фразеологія не має стільки сталих порівнянь, як сербська, тому що пияцтво не сприймається як щось
болюче, а як щось повсякденне, що не треба позначати.
2. Нееквівалентність коду. Порівнюючи фразеологічні системи двох мов можливо припустити, що в кодах як прихованій
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системі організації значення може існувати відмінність, яку
можна аналітичним чином виявити. В. Іванов і В. Топоров писали про важливість опозиції в слов’янській старині, а Т. Цівян,
М. Толстой, Л. Раденкович та ін. — про опозиції в мовній картині світу балканських слов’ян. Лінгвіст Томаш Кшешовський
у журналі «Етнолінгвістика» опублікував дослідження про аксіологічні параметри передпонятійних схемах уяви і подав як
«орієнтаційні схеми» зверху: знизу, спереду: ззаду, справа: зліва
[Krzeszowski 1994: 43–46], наводячи приклади з польської мови,
які ілюструють позитивні риси того, що пов’язане з верхніми
і негативні ознаки того, що пов’язане з нижніми частинами
тіла. Микита Толстой в тексті «Бінарні опозиції типу правий —
лівий, чоловічий — жіночий», аналізуючи сербський матеріал
про гадання, зробив висновок, що констатовані бінарні ознаки
не співпадають з бінарними парами, які Іванов і Топоров подали як старі слов’янські, вказуючи, що даний список пар з одного боку багатший, а з іншого — менш розвинутий [Толстой
1995: 153].
Завдяки порівнянню української та сербської фразеологічної
системи на основі неоднакової присутності відповідних фразеологізмів можна помітити різницю в осмисленні вертикальної
осі зверху: знизу у поєднанні з трактуванням частин тіла на
вертикальній осі. У сербській фразеології краще виражені соматично засновані сталі порівняння глуп као гузица, г. као нога,
г. као курац (серб.) і фразеологізм бити дупе глава (існує й лексикалізована форма дупеглавац) з наголошеним акцентом на нижніх частинах тіла. Вертикальна вісь тіла виразно соматизована
при означенні інтелектуальних можливостей лише у сербській
фразеології.
Подібні фразеологізми українців і сербів соматичного коду,
спрямовані на голову, вказують на нестачу розуму: дубова голова
(укр.) — букова глава (серб.), де наголошується на метафоризації дерева як чогось неживого, розумового неактивного, голови,
від якої не очікується розуму. Відсутність розуму виражається
сербськими фразеологічними одиницями — има сламу у глави
(серб.). Порожнеча є складовою частиною українських фразеологічних одиниць, які мають підтвердження у відповідних сербських фразеологізмах порожня голова (укр.) — пуста глава, празна
глава, без главе (серб.), нема клепки в голові (укр.) — нема даске у глави (серб.), немати ништа у глави; имати празну тикву. Українські
ФО нема лою в голові, дірка в голові не мають сербських відповідників.
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В українській фразеології все ж фразеологізми на позначення
дурості підтверджують розвинену картину голови, переповнену
чимось непотрібним, як, наприклад: голова клоччям набита, клоччя у голові, капустяна голова, дурна голова (укр.). Ці фразеологічні
одиниці не мають сербських еквівалентів. Очевидно, що українські фразеологізми зі значенням дурний без еквівалента в сербській мові спираються на картину голови, наповненої чимось, що
не пов’язане з розумом.
Про вертикальне бачення тіла і його відображення в сербській
фразеології свідчить і промовистий фразеологізм доћи некоме из
дупета у главу зі значенням пізно спохватитися, із запізненням
зрозуміти суть справи. У сербській фразеології більш виразні також соматичні сталі порівняння глуп као гузица, г. као нога, г. као
курац (серб.) з помітним акцентом на ніжних частинах тіла. Вертикальна вісь тіла яскраво соматизує вертикаль інтелектуальних
здібностей у сербській фразеології.
Соматизоване чесний: нечесний. Символізація найвищих
моральних цінностей у сербській фразеології пов’язана з фразеологізмами зі словом щока: чувати образ, сачувати образ, имати образ, чист образ, а фразеологізмами, що означають безчесних людей, засновані на ідеї відсутності честі немати образ, без
образа, на уявленні ненормально стверділої шкіри людини, яка
готова пожертвувати своєю честю образ као ђон, образ као опанак, а також на ідеї забруднювання того, що має бути чистим
укаљати образ, упрљати образ. «Орієнтаційна метафора», «опозиція зверху знизу», «орієнтаційна схема зверху: знизу» поєднується з мовною картиною людського тіла, частини якого
отримують прозору оцінку, а до таким чином означеного тіла
приєднується ще одна ціннісна опозиція м’яко: твердо або чисто: брудно в значенні природно: неприродно, тобто бажано:
небажано, добре: погано.
Щока (обличчя) має значення морального ладу, четі і поведінки, в той час, коли ноги, п’яти, зад, сідниці сприймаються як
нижні, менш цінні частини світу, що не заслуговують пошани.
Соматизми, в яких міститься вертикаль людського тіла, містять
виразні оціночні характеристики у випадку протиставлення обличчя і ніг (бацити образ под ноге). Промовисте прислів’я Мекан
образ, мекани и дојци, яке пов’язує розуміння моральності дівчини, метафорично перенесене в аксіологічну визначену вертикаль
в межах тілесного коду з м’якістю її грудей. Грубим є пов’язування
обличчя і геніталій при вказуванні на честь дівчини в сороміцькому прислів’ї сербів із території Далмації, з Буковиці Образ пичку
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јебе, з варіантом лице пичку јебе [Gžibek]. Незважаючи на таке ж
саме поєднання, ці два вирази мають те ж саме значення, тому що
лице и образ вважаємо синонімами, і сказане означає, що красиве
обличчя жінки приваблює бабіїв і, ширше, чоловіків. Оскільки
обличчя сприймається як пошана, тоді прислів’я має інше, перенесене значення: сексуальна активність жінки пов’язана з існуванням чи відсутністю її готовності берегти свою честь і репутацію
моральної особи. Щока (обличчя) в українській фразеології не
означає честі. В українському фразеологічному словнику поданий лише один фразеологізм зі словом обличчя: свояк з лівої щоки
в значенні чужа, неблизька людина.
Якщо порівняти інші частини тіла — очі, ніс, чоло, поширення
фразеологізмів більш подібне (подићи чело; ићи (бити) подигнутог
чела, серб.; піднімати/підняти чоло, укр.) та ін.
У сербів символізована за цінністю тілесна вертикаль краще
відображається, ніж в українців. Існує одна група фразеологізмів, що виникли із фразеологізації невербальної комунікації,
з мови жестів, для якої такий висновок прямо протилежний.
Український фразеологізм чолом тобі (вам) (форма шанобливого привітання), давати/віддавати (дати/віддати) чолом (низько зігнути голову перед ким-небудь на знак пошани) не існує в сербів.
Цікаво, що існує більше українських, а не сербських фразеологізмів із коліном.
Про розвинений механізм нашарування ціннісно визначених
опозицій про тіло, частини якого мають символічне значення
в сербській фразеології, свідчить й активація опозиції чистий:
брудний у фразеологізмах чисте руке, упрљати нечим руке. Вони
в українській фразеології не мають еквівалентів за формою, хоча
прикметник чистий використовується в інших фразеологізмах,
наприклад, по чистій правді (не відступаючи від істини), по чистій
совісті (не відступаючи від совісті). Для сербських фразеологізмів
чиста душа, укаљати душу, упрљати душу не можна підібрати відповідні українські фразеологізми, що додатково засвідчує частотність поєднання опозиції чистий: брудний з частинами тіла
(обличчя, руки, душа).
***
У порівнянні мовних картин світу в сегменті значення й мовних засобів посередником є встановлення еквівалентних і безеквівалентних фразеологізмів. Зіставлення двох фразеологічних
систем є важким завданням, але в результаті може відкритися те,
що приховувалося багатством мовних форм. З’ясування причин
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нерівномірної представленості фразеологізмів з протилежними
значеннями вимагає детальнішого розгляду.
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Леся Петровська

Мова тіла в українській і сербській
фразеології
1.1. Головним суб’єктом практично будь-якої національної
культури виступає сама людина в духовному й тілесному вияві.
Тіло людини постає не тільки як першочерговий засіб для отримання інформації про зовнішній світ, а й найпершою умовою
комунікативного співвідношення людини і світу: адже людина,
будучи соціальною істотою, «вписана» у світовий простір саме
своєю здатністю до спілкування і представлена у будь-якій меншій чи більшій спільноті своїми певними соціальними ролями.
А тому практично будь-який її рух чи прояв, у тому числі кожен
тілесний рух наділений певною комунікативно значимою інформацією*. З огляду на це найважливішим чинником виявляється
те, у який спосіб та чи інша культура упорядкувала й унормувала увесь той комплекс фізичних ознак і фізіологічних проявів
людського тіла — тобто виробила конкретні правила поведінки
і тим самим, тобто визначивши комунікативні настанови, закріпила в соціумі місце людини як первісно біологічної істоти.
1.2. Усі складові частини системи норм поведінки і засоби, за
допомогою яких відбувається спілкування членів певної спільноти, підлягають суворій регламентації.
У цьому відношенні семантична структура самих лексем поведінка, поводитися, повестися, будучи спорідненим з ВЕСТИ, вказує на необхідність самоконтролю й усвідомлення власних дій:
поводитися — тобто вести усе своє єство (тіло і дух) певним
* Антропологи наголошують на всебічній культивації тіла з найдавніших
часів з метою пристосування людини для виконання тих чи інших суспільних
функцій, оскільки цивілізація пов’язана насамперед з формуванням особливих
«дисциплінованих» тіл [Марков, 140]: кожне суспільство (у менших чи більших
своїх формах — певне соціальне утворення, група, колектив, етнос і под.),
дбаючи про цілісність та єдність, виробляє систему соціальних кодів поведінки,
що становлять ряд загальноприйнятих для його членів правил. За своєю суттю,
це створена і перевірена поколіннями система дозволеного і забороненого,
що загалом становить морально-етичний кодекс певної спільноти, у якому
вкорінені поняття етикету і культури спілкування. Саме елементи цієї системи
обслуговують і роблять можливим існування всіх інших компонентів культури
етносу, оскільки забезпечують її єдність. Дотримання правил поведінки —
це необхідна умова для повноцінного функціонування суспільства та його
збереження як інтегрованого цілого.
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життєвим шляхом, спрямовувати свої дії, контролювати себе
(пор. також рос. вести себя, болг. държа се, пол. zachowywać się, чес.
chovat se, слц. spravat’ sa, що так само містять вказівку у своєму
значенні на свідоме керування своїми діями). Відповідно, сербська мова понашање як похідне від понашати се, понети се пов’язує
з НОСИТИ, у цьому сенсі понашати се — це буквально нести себе,
підносити себе (вочевидь для інших). Стрижневим значеннєвим
компонентом в обох мовах є свідомий контроль над своїми діями. А отже це означає, що для будь-якого свого члена певний соціум як основну вимогу практично ставить вміння володіти собою
і тримати себе в руках, ставити перед собою певні межі, рамки
(пор. у сербській мові самі лексеми држање, владање із значенням
«поведінка»), і, як побачимо далі, саме це є ключовим моментом
у дотриманні правил етикету.
Відсутність самоконтролю є неприпустимим виходом за рамки соціальних норм. Не можна дозволити собі повну свободу
поведінки, «пустити» себе (пор. українські мовні одиниці з різко негативним оцінним значенням опуститися, пуститися берега, розпустити руки). Це стосується і суто вербального спілкування, й, особливо, тілесних маніфестацій — усіх невербальних
знаків, що несуть ту чи іншу комунікативно значиму інформацію. Серед них — рухи різних частин тіла, розташування учасників спілкування у комунікативному просторі, вияв емоцій тощо.
У такому сенсі одиниці невербального коду можна розглядати як
такі, що закріплені національно-культурними традиціями в певній лінгвокультурній спільноті і становлять своєрідну «зону перетину» власне лінгвістичної моделі і загальної моделі поведінки
[Николаева Успенский, 70].
У мовній концептуалізації поведінки людини, її дій та властивостей у комунікативному процесі найважливішу роль відіграють саме етноспецифічні стереотипи, які визначають семантичні особливості засобів спілкування й норм поведінки.
Це відбилося у численній низці фразеологізмів, які виявляють
етно-специфічні уявлення про правила поведінки. Загалом,
фразеологію, а особливо паремійний фонд мови сам по собі
можна розглядати мовним втіленням морально-етичного кодексу певної лінгвокультурної спільноти. Фразеологічні знаки
за своєю сутністю є продуктом культурно-гносеологічної здатності етносу фіксувати суб’єктивну і об’єктивну дійсність як стереотипну, а їхня відтворюваність у чітких структурах як основна
ознака, за визначенням В. Телії, «сприяє міжпоколінній трансляції культурно значимих настанов» [Телия, 14]. Тому саме
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фразеологічні звороти найбільше порівняно з іншими мовними
одиницями кодують у своїй семантиці етноспецифічні етикетні
правила і норми.
1.3. У цьому дослідженні робиться спроба окреслити деякі
принципи українського та сербського етноетикету як частини
загальнослов’янської моделі, що визначають правила поведінки, на підставі аналізу ряду мовних одиниць, пов’язаних з невербальними елементами спілкування. Цей ряд включає вирази, які
являють собою образне означенням власне символічних тілесних
знаків (напр., укр. потиснути руку, серб. пружити руку; укр. прикласти палець до вуст, серб. ставити прст на уста), емоційного
стану (укр. похнюпити носа, серб. обесити бркове), характеру самої
людини (укр. задерти носа, серб. парати носом облаке) і ставлення до інших (укр. триматися осторонь, серб. држати се на дистанци). Так чи інакше своїм значенням вони первинно апелюють
до фізичного стану людського тіла, маніфестуючи його як носія
певних культурно закріплених смислів і визначаючи тим самим
етноспецифічний характер норм спілкування.
Зважаючи на те, що будь-який комунікативний акт складається з великої кількості компонентів, які супроводжують мовлення і передають певний відрізок інформаційного повідомлення
(серед них — відстань, на якій учасники спілкування розташовуються по відношенню один до одного, пози і жести, тобто знакові положення і рухи різних частин тіла, міміка як набір симптоматичних рухів м’язів обличчя, погляд, або т.зв. мова очей,
знаковими смислами наділені також елементи одягу, предмети
інтер’єру, їжа, запахи, звуки та ін.), ми обмежимося деякими
ключовими моментами. Зокрема, серед дотримання суспільнокомунікативних норм і правил поведінки людського тіла вагоме
значення мають а) просторові характеристики, тобто відстань
між комунікантами (2.1–2.4), б) положення тіла — пози (3.1–3.6)
і в) жести як комплекс рухів різних частин тіла, наділених знаковим характером (4.1–4.10). Це дозволяє послідовно розглянути мовну коцептуалізацію поведінки людського тіла, вписаного
у суспільний простір саме своєю «комунікативністю», й умовно
виділити відповідні семантичні групи. Підкреслимо — умовно,
оскільки не завжди можна чітко відокремити один від одного
елементи мови тіла, часто вони входять в комплексний невербальний сценарій, маючи на меті передати якийсь один відрізок
інформації.
2.1. Відстань, на якій розташовуються по відношенню один
до одного комуніканти, представлені в кожній конкретній
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комунікативний ситуації у певних соціальних ролях, є одним
з важливих складових усякого спілкування. Саме від організації
комунікативного простору певною мірою залежить його успіх.
Адже важливо, щоби при цьому комфортно почувалися усі
учасники комунікативного акту, оскільки незручна для одного
з комунікантів дистанція під час спілкування може сприйматися
як вторгнення в особистий життєвий простір або ж навпаки як
відчуженість [Радевич-Винницький; Пийз Гарнър].
2.2. Задля того, щоб усі почувалися зручно, слід дотримуватися правила, яке для сучасного спілкування диктує популярне
англійське Keep a distance!, що дослівно означає «дотримуйся дистанції». Практично це означає, що кожен учасник комунікативного акту мусить дотримуватися відповідного місця у просторі
поряд з іншими партнерами відповідно до актуальної ситуації,
в жодному разі не порушуючи наперед задані комунікативні схеми і зв’язки: виявляти шанобливе ставлення до співрозмовників,
зберігаючи самоповагу, не допускати приниження, фамільярності тощо. А отже і в суспільстві, тобто чітко діяти відповідно до
своєї соціальної ролі: пор. укр. знай своє місце, /людина/ на своєму
місці — про того, хто за знаннями і діловими якостями відповідає справі, якою займається, і серб. бити на свом месту — про
гарну, щиру, справедливу людину. Натомість усякий вихід за
межі неприпустимий з точки зору етикетних норм: укр. переступити (перейти) межу і серб. прећи границу — в значенні «вчинити
щось неприпустиме, не знати міри в чомусь».
Зазначені мовні одиниці як в українській мові, так і в сербській
виявляють первісно фізичну дію, тобто «матеріального» розташування людини у просторі.
Так, на підставі ідіоетнічних ознак і комунікативних чинників
(соціальні і вікові показники, структура комунікативного акту
та ін.) було вироблено класифікацію комунікативних дистанцій
та запропоновано виділяти 5 їх типів: інтимна (характерна для
спілкування з близькими людьми: батьками, братами і сестрами,
шлюбними партнерами тощо), особиста (при спілкуванні з друзями, а також з колегами різноманітних громадських зустрічах),
суспільна (у спілкуванні з незнайомими або малознайомими
людьми, під час формальних ділових зустрічей), публічна (мовець і аудиторія) та дальня [Крейдлин, 467]. Для безпосереднього
контактного спілкування особливо важливі перші три типи. У європейських країнах для інтимної дистанції визначено середню
величину від 15 до 40 см, для особистої дистанції — від 40 см до
1,5 м, для суспільної — від 1,5 до 4 м. Отже, наскільки ближчими
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є взаємостосунки між учасниками спілкування, настільки ближче вони розташовуватися один до одного. Якщо суспільно дистанційована людина переступає межу інтимної зони, це викликає
дискомфорт, що, як доводять дослідження, спричинений різноманітними фізіологічними змінами у тілі людини: збільшується
серцебиття, підвищується рівень адреналіну у крові, кров приливає у мозок, який, у свою чергу, дає сигнал м’язам, готуючи
таким чином усе тіло до належної реакції: нападу або, навпаки,
втечі (цим пояснюють і т. зв. феномен натовпу: вторгнення в особиститий і тим більше інтимний простір спричиняє агресивність, що часто має негативні наслідки — постійне психологічне
напруження, сварки, фізичні сутички тощо) [Пийз Гарнър, 34–
41]. Разом з тим вихід за межі особистої чи інтимної дистанції
для близьких соціальних партнерів так само викликає конфліктну ситуацію, оскільки знаково відображає відчуження, тобто порушення заданих і встановлених суспільних взаємозв’язків.
Чітко формулюють відмінність комунікативної дистанції український зворот стати на близьку ногу з кимось, що позначає встановлення близьких стосунків (пор. також укр. зблизитися, близькі
родичі, серб. зблизити се, блиска родбина). У сербській мові знаходимо вирази живети на доброј нози, бити на пријатељској нози на
означення добрих або дружніх стосунків, а також похідний фразеологізм-антонім бити на ратној нози із значенням «ворогувати
з ким-небудь».
З іншого боку, українська фразема бути на відстані, чи застереження тримайся подалі — це вирази, які характеризують стосунки формальні. Такий суто «фізичний» просторовий аспект
зафіксований у переносному значенні дієслова укр. віддалятися
«ставати чужим кому-небудь». Звідси ж і фразеологізми тримати (держати) на віддалі кого, тобто не допускати з ким-небудь
близьких стосунків, а також вирази триматися осторонь «не
спілкуватися з кимось, не втручатися в його справи», й узагалі обминати (обходити) десятою дорогою в значенні уникання зустрічі
з ким-небудь, а то й будь-яких контактів.
В сербській мові аналогічні вирази држати кога на одстојању,
држати се корак даље од кога так само характеризують через фізичний простір суспільну дистанцію і формальні стосунки: означають уникання близьких контактів з ким-небудь, при чому, як
правило, йдеться про стосунки між близькими людьми, тобто про «охолодження» взаємостосунків між ними. Добре ілюструє цю конотацію переносне значення лексеми дистанца
«стриманість поведінки, упередженість у ставленні» і також
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дистанцирати се «ставати чужим кому-небудь, бути стриманим
по відношенню до кого-небудь», а також і фразеологізми држати
се (бити, стајати) на дистанци «не допускати з ким-небудь близьких стосунків», држати се по страни «не спілкуватися з кимось, не
втручатися в його справи» (пор. також држати коме страну, стати на чију страну в значенні «підтримувати, відстоювати чиюсь
думку»).
Сербська мова «уточнює» комунікативну відстань на суто фізичному рівні. Так, вирази држати корак с киме, разговарати с ким
на равној нози, і навпаки, држати се корак даље од кога концептуалізують близькість соціального простору (чи відповідно, його віддаленість), що означає встановлення особистого контакту в рамках етикетної норми, й тим самим виявляючи норми у просторі
фізичному: відстань в один крок є тим самим мірилом, яке визначає межі особистого комунікативного простору, співвідносного із
загальноєвропейськими параметрами у щонайменше 40 см. Тут
знаходимо фразеологічні одиниці з вищим ступенем експресії,
значення яких мотивує звуження меж комунікативного простору,
тобто безпосередня близькість контакту, що семантично закріплена за опорними соматизмами у лексичній структурі виразів:
наћи се о прса «опинитися у безпосередній близькості, на малій
відстані», гледати jедан другом у трбух у значенні «добре знати
одне одного» і навіть заћи под кожу «викликати симпатію до себе».
2.3. Цікаво, що в сербській мові концептуалізація просторових
відношень поширюється і на сферу емоцій. Так, лексеми расположеност, расположење, первинно пов’язані з положај із значенням
«місце розташування предмета», стосуються означення настрою,
душевного стану, і разом з тим доброго ставлення і симпатії до
кого-небудь. Останнє значення відобразилось у фразеоваріантах бити (стајати) на располагању/расположењу і стављати се на
располагање/расположење коме «бути готовим допомогти; бути готовим зробити послугу». Відповідно нерасположење означає відсутність настрою або недоброзичливе ставлення до кого-небудь,
тобто у своїй суті небажання бути поряд з кимось або чимось
у психологічному плані. Пор. також серб. расположеност і семантично споріднені з ним наклоњеност у значенні позитивного
ставлення до кого- чи чого-небудь, похідне від клонити се — дієслова на означення знакової фізичної дії, а саме схиляння голови
для виявлення пошани, та склоност, що містить у своїй семантичній структурі означення сталості дії, постійності (склон — той,
хто має постійний інтерес до чого-небудь). Українська мова натомість має схильність у значенні постійного інтересу, пристрасті,
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бажання, схилятися «підтримувати думку, мати переконання»,
а також і прихильний (у ставленні), прихилятися («відчувати симпатію», «погоджуватися з якою-небудь думкою»), прихильник
та приставати (душею і серцем), які розвивають своє значення із
семи наближення.
2.4. Крім того, як в український, так і в сербській мовах, наявна велика кількість мовних одиниць, які у своїх початкових значеннях означають вторгнення у який-небудь простір, а в похідних значеннях представляють різноманітні сфери психічної діяльності людини (когнітивні, оцінні, сенсорні). Пор. паралельні
значення одиниць українського дієслівного ряду: входити (напр.,
в приміщення / у контакт) і навпаки, розходитися (в різні боки /
«втратити близькі стосунки»); займати (напр., місце, простір / про
почуття, думки); заповнювати (напр., простір, посудину / душу);
охоплювати (руками / про почуття, думки); захоплювати (напр.,
територію / про емоційне піднесення); завойовувати (напр., територію / увагу); проймати («поширюватися в просторі» / «глибоко
зворушити (про почуття, думки)»); заступати (напр., за лінію /
від нападу), а також вирази зайти далеко, зробити крок назустріч,
просуватися вперед, ставати поруч — як вільні словосполучення
і із зв’язним значенням.
У сербській мові спостерігаємо дещо інші акценти в семантичних характеристиках відповідних одиниць. Так, з паралельними
значеннями — первинним на позначення просторових ознак
і похідним на позначення психо-когнітивних процесів, зустрічаємо одиниці ући (у просторију / у главу); разићи се (на све стране /
у значенні «перервати стосунки»); заузети (место, положај / став);
прећи (село / у значенні «обманути»), а також і вирази заћи далеко «просунутися далеко в просторі» і «не знати міри в чомусь»,
ићи у сусрет «йдучи, наближатися до кого-небудь» і «робити кому-небудь послугу, йти на поступки», корачати напред «робити
крок уперед» і «розвиватися, прогресувати», стајати уз некога
«стояти на близькій відстані від кого-небудь» і «підтримувати кого-небудь». При цьому, диференційоване значення демонструють одиниці на позначення емоцій. Пор.: прожети (у значенні
«цілком пройнятися глибокими почуттями»); испунити (напр.,
радошћу), але попунити простор; обузети (про почуття), але преузети власт, обухватити рукама, хоча і тут можливі семантичні паралелі: ухватити (рукама і ухватио ме је страх), завладати
(крајем і страх је завладао).
3.1. Поза є знаком, що має чи не найбільшу комунікативну
навантаженість у мові тіла: вона присутня завжди, у будь-якій
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ситуації, оскільки являє собою «біологічно обумовлений спосіб
розміщення тіла у просторі» [Крейдлин, 188].
3.2. Етнокультурні правила обмежують використання поз
у спілкуванні. Тому поза не тільки позначається з погляду її фізіологічної конфігурації (укр. прямий, сидячи, лежачи, серб. усправан, седећи, лежећи), а зазвичай оцінюється за критерієм відповідності нормам за шкалою «пристойно/непристойно». При чому,
українська мова найчастіше фіксує ті пози, які відхиляються від
нормативної поведінки: вульгарна, розв’язна, вільна (занадто вільна),
непристойна, напружена тощо.
3.3. Для узвичаєного спілкування прийнятним є пряме положення тіла. Його позитивна оцінка відбивається у мові таким
чином, що прямий набуває значення «щирий; якому не властиві хитрість, лицемірство»: Ми люди прямі: що не до вподоби —
у вічі прямо кажемо (П. Мирний). Аналогічно у сербській мові, де
усправан крім суто фізичної характеристики «той, що стоїть прямо, рівно», має похідне значення «з гордістю, достойно» Имао је
намеру да јасно свим покаже како се у животу исплати бити искрен
и поштен, усправан и поносан (Н), а також усправити се з переносним значенням «усвідомити власну гідність, покращити свій
стан (статус)».
3.4. Маніфестацією внутрішнього стану людини є т. зв. відкриті і закриті пози. Відкритій позі притаманні такі ознаки, як випрямлений тулуб, трохи підняте підборіддя, руки розташовані
вздовж тулуба, при цьому лікті переважно знаходяться на певній відстані від тіла. Закрита поза характеризується складеними
на грудях руками, схрещеними ногами у разі сидячої пози — це
підсвідомий захист за своєрідним «бар’єром» через різні причини (поганий настрій, негативна налаштованість стосовно співрозмовника або ж зляканість) Українська і сербська етикетна традиція розцінює відкриту позу як позитивну, на противагу позі
закритій. Вважають, що людина у такій позі цілком доступна
для спілкування. Звідси укр. відкрита людина, серб. отворена особа,
тобто пряма, відверта і щира людина (і відкрита вдача, відкрите
обличчя), а також вислів з відкритими обіймами, серб. отворених
(раширених, раскриљених) руку дочекати «тепло, приязно (зустрічати, приймати, чекати)», що безпосередньо описує симптоматичний вияв радості при зустрічі, коли людина підсвідомо «відкриває» руки для вираження щирого ставлення.
3.5. Народний етикет неоднозначно оцінює такі положення
тіла, як сидіти і стояти. Так, поза у сидячому положенні може
свідчити і про взаємність стосунків, як правило, близьких: укр.
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Сядемо рядком та поговоримо ладком; Нехай не буде чого їсти, аби
було з ким сісти. При цьому сербська мова знову ж таки «уточнює» відстань таких стосунків на рівні тілесному: седети некоме уз
колено у значенні «бути першим по відношенню до кого-небудь
(за положенням, владою)». Хоча така сама поза може бути і виявом бездіяльності як в українському, так і в сербському етикеті:
фраземи укр. справляти сидні, сидіти склавши руки та серб. седети
скрштених руку як оцінка лінощів, що фіксує і переносне значення самої лексеми укр. сидіти «3. перебувати у певному стані (здебільшого у стані бездіяльності)», напр. Я так сидіти не буду, давай
і мені роботу (І. Корнійчук) і серб. седети «2.а гаяти час, нічого не роблячи», напр. седети цело лето. У цьому сенсі сербський етикет ототожнює певною мірою обидва тілесні положення сидячи і стоячи,
які розцінюються як вияв бездіяльності: седети скрштених руку =
стајати скрштених руку, а також гледати/чекати скрштених руку
у значенні «нічого не робити для розв’язання якоїсь справи, байдуже спостерігати за чим-небудь, бути пасивним».
3.6. Нормами національного етикету передбачається дотримання стриманої і поважної поведінки. Надмірна інтенсивність
жестикуляції при спілкуванні завжди отримувала негативну
оцінку, про що свідчать численні дані (фольклорно-етнографічні,
мовні та ін.). Слов’яни, і зокрема українці і серби, у жестикуляції
займають у Європі серединне становище: негативно сприймається надмірна динамічність, але і надмірна статичність. Етноетикет
оцінює негативно надмірні рухи в будь-якій ситуації, тому надто
активна поведінка виклика осуд. Це закріплює різко негативна
семантика фразеологічних одиниць, і як бачимо, згідно з народними етикетними правилами непристойним вважається голосно
сміятися, надто метушитися і жестикулювати, тобто «займати»
собою надто багато простору порівняно з іншими: укр. махати
(розмахувати, розмахатися) руками, Не махай руками, як вітряк
крилами, Не роби вітру руками, Не біжи, як дурний до образів, Не все
перескакуй, інде й перелізь, Знайшов — не скач, згубив — не плач, також розсістися, розвалитися з негативними оцінками у значенні;
серб. Млати руком као кобила репом, Раскречио се као жаба на мочилу, Смије се као луд на сјекиру і под.
3.6.1. Приписувана етикетом певна статичність, поважність поведінки у товаристві повязана з т.зв. архетипом високої престижності,* коли в архаїчній культурі прикладом для
* Про «архетип високої престижності» згадує вперше Дж. Фрезер:
у різних культурах існує сакральна фігура (вождя, царя і т. ін.), що має архетипний характер. Деякі риси поведінки цієї фігури відобразилися
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наслідування була фігура верховної особи, якій приписувалась
статичність у рухах. Універсальними рисами поведінки людини
з високим соціальним статусом були уповільненість рухів (аж
до повної нерухомості), тихий голос, стриманість у вияві емоцій,
прямий нерухомий погляд, зведена до мінімуму жестикуляція
[Байбурин Топорков, 66]
Саме у таких архаїчних уявленнях укорінені сучасні етикетні
норми й поняття «етикетності/неетикетності», або «правильності/неправильності» багатьох жестово-мімічних та інших подібних
знаків. Тому більшість правил сучасного етикету підкорені ідеї
«престижності» спілкування. Внаслідок цього розвинулось два
типи поведінки, характерної для загальноєвропейської культури: з одного боку, стриманість рухів, смиренність, певна статичність (розцінюється як етикетна норма) та з іншого, динамічна
поведінка, активна жестикуляція та міміка (укр. кривляння і мавпування, серб. кревељење і мајмунисање, мајмунлук, мајмунштина),
сміх тощо (розцінюється як відхилення від етикетної норми)
[Радевич-Винницький, 75–79].
3.6.2. З іншого боку, бачимо негативну оцінку малорухливості
або й повної відсутності рухів, що сприймається як неприроднє
положення тіла. Це може бути виявом надмірної скромності, неспритності, що так само викликає осуд з боку інших учасників
спілкування: укр. мов аршин (палицю, багнета) проковтнув, стояти
як стовп (стовбур), стояти як статуя (мумія), стояти як скіфська
баба; серб. стајати као ступ, стајати као дрвени светац, укочити
се као мумија, држати се (стаjати) као да je метлу (штап, бандеру) прогутао Обесио руке као пиштоље, Стиди се као курјак у рупи,
Стиди се као млада невјеста.
Статична поза розцінюється так само як «мавпування» і недоречне наслідування вищих за статусом осіб. Це відбилося
у виникненні етикету (етикетної поведінки) та його пізніших зрілих формах.
В архаїчній культурі верховна особа (цар, вождь) була втіленням божества, їй
приписувались ритуальні, а пізніше юридичні і політичні функції. Така особа,
як вважали, здійснювала контроль над соціумом і навіть природними стихіями.
Це «динамічний центр всесвіту, від якого розходяться усі силові лінії, так що
кожен його рух, поворот голови, підняття руки і т.д. одразу ж виявляє вплив
на довкілля. Цар є точкою опори, що підтримує рівновагу світу; найменша
неточність з його боку може цю рівновагу порушити» [Фрэзер 182–183].
Необхідною умовою існування верховної особи була жорстка регламентація
усього її життя до найменших дрібниць. З цим же була пов’язана й обмеженість
у рухах. Це зумовило статичний образ правителя, що мало місце у багатьох
традиційних спільнотах. У плані поведінки фігура царя чи загалом особи
з високим соціальним статусом була зразком для наслідування.
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у семантиці самої лексеми поза, що крім прямого значення
«певне положення тіла», набуло переносного значення на позначення поведінки в цілому, коли людина усім своїм виглядом — одягом, манерами, мовою — свідомо прагне звернути
на себе увагу з метою справити певне враження на когось. Така
нещира демонстративна поведінка, чи хизування, різко засуджується правилами етикету. Саме слово поза означає не лише
положення тіла. У переносному значенні ця лексема як в українській, так і в сербській мовах, позначає поведінку в цілому,
коли людина усім своїм виглядом — одягом, манерами, мовою — свідомо прагне звернути на себе увагу з метою справити певне враження на когось. Така нещира демонстративна поведінка, чи хизування, різко осуджується правилами етикету.
Звідси виник фразеологізм ставати в позу «удавати з себе кого-небудь», а також похідні лексеми укр. позер, позерство і серб.
позер, позерски, позирати — різко негативно забарвлені слова на
позначення людини, яка поводить себе відповідним чином, та
її поведінки.
3.6.3. Надмірна статичність у поведінці сприймається як відверта демонстрація пихи і зверхності. Така самозакохана поведінка характеризується тим, що людина тримається розкуто,
випрямивши спину, піднявши голову, заклавши руки за спину.
Це манери надто впевненої у собі особи, яка відчуває свою перевагу над іншими, що свідомо чи підсвідомо намагається видатися «більшою», тобто вищою у фізичному і соціальному плані. Це чітко фіксує семантика українського дієслова величатися,
тобто «надавати собі більшої ваги, ніж є насправді; поводитися
зарозуміло (пор. також возвеличувати, зверхньо (поводитися, дивитися)).
Подібний невербальний сценарій мотивує значення низки
фразеологізмів і паремій з різко негативними конотаціями, що
характеризують зарозумілу людину: укр. високо літати, задерти
носа (хвоста), надувати шию, Дере голову, як попова кобила, Задер
носа — й кочергою не дістанеш, Взявся під боки та й думає, що пан;
серб. гледати/говорити с висине, дигнути главу/реп/нос; надимати
врат, Иде ни по небу ни по земљи, Раскречио се као рак на брзаку.
При чому етикет як своєрідний балансуючий механізм для збереження суспільної рівноваги встановлює обмеження-застереження у випадку виходу за межі норми: укр. Високо літає, та
низько падає (сяде), серб. Ко високо лети ниско пада; укр. Вище носа
плюнеш, себе обплюєш, серб. Ко више себе пльује на образ му пада; також серб. Који здраво диже нос, тај ће скоро ићи бос.
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3.6.4. На противагу цьому, гострий осуд викликає й демонстративне приниження: укр. під ноги стелитися, лазити рачки
перед кимось, корчитися в три погибелі; серб. савијати кичму, пузити пред неким. Етикетні норми передбачають за будь-яких обставин укр. високо нести голову, серб. високо држати главу, тобто
поводитися з почуттям власної гідності. Слід завжди намагатися
не втратити гідність, укр. триматися на рівні, бути на висоті, серб.
остати на висини, — тобто на відведеному суспільними правилами щаблі і триматися відповідно до ситуації, своєї соціальної
ролі, бути на своєму місці. Будь-які відхилення від норм спілкування фіксуються і коментуються.
4.1. Численна низка фразеологізмів пов’язана з відображенням
жестів, які своїм лексичним складом відтворюють певні комунікативно значимі рухи різних частин тіла, виявляючи у семантичній структурі закріплені за цими знаковими рухами смисли.
Такі фразеологічні одиниці наділені значним етноспецифічним
навантаженням. Розпізнавання їхньої цілісної семантики передбачає знання мовцем усього відповідного невербального сценарію, що містить особливості суто фізичної його реалізації, яка
можа відрізнятися в різних мовнокультурних спільнотах, а також і його семантичне наповнення, на якому ґрунтується фразеологічне значення.
Маючи своїм реальним тлом цілком конкретні рухи тіла,
«жестові» фразеологізми містять у лексичному складі соматизми, представлені у семантичній структурі виразу як архетипові
знаки, за якими стоять глибинні смисли, виявляючи стереотипи
загальнослов’янської наївно-анатомічної мовної картини.
4.2. Так, наприклад, як в українській, так і в сербській етносвідомості стереотипні функціональні властивості соматизму
«рука» є означення влади і сили, високого становища в суспільстві, самої людини та ін. Такі уявлення знайшли своє вираження
у ритуальних жестах рук. Серед них чи не найдавнішим за походженням є рукостискання.
4.2.1. Рукостискання — одна з найтиповіших невербальних
форм, які використовуються сьогодні у ситуаціях вітання, знайомства, подяки, примирення тощо як продовження давнього
ритуального жесту. Привітання у формі рукостискання є надзвичайно промовистим. Наприклад, в’яле рукостискання може
сказати про слабку і нерішучу вдачу людини, а у випадку, коли
руку тиснуть сильно, це може означати не тільки твердість характеру, а може бути висловленням щирості по відношенню
до співрозмовника. Останнє зафіксовано значенням сербського
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фразеологізма стиснути (стегнути) руку некоме «щиро привітати кого-небудь». Натомість український вислів стискати руку
вимагає адвербіального конкретизатора, наприклад, Щиро стискаю Вашу руку. Сердечно стискаю руку. У сербській мові також
знаходимо вираз на означення самого жесту затрести нечију руку
«привітатися рукостисканням». Тут опорне дієслово позначає
вищий ступінь вияву означеної дії й у такий спосіб конотативно
реалізує задані етикетом приписи щодо виконання рукостискання, яке за своєю суттю завжди має на меті демонстрацію щирості намірів щодо співрозмовника.
4.2.2. Традиція передбачає простягати та стискати задля вітання (або на знак подяки чи привітання) праву руку. У слов’янській
моделі світу протиставлення «правий — лівий» має фундаментальне значення серед просторових опозицій, де усе «праве» наділене позитивним смислом (правильне), в той час як «ліве» набуло оцінки негативної. Такий характер опозиції «правий — лівий»
пов’язують саме з ритуально-міфологічною символікою руки,
що, у свою чергу, безпосередньо зумовлено фізіологічними особливостями людини, а саме нерівноцінністю правої і лівої руки.
Біологічні передумови праворукості зумовлені функціональною
асиметрією людського мозку, що й визначило подальщі культурні настанови [Байбурин Топорков, 28]. У фразеології знаходимо вирази, що семантично закріплюють ці давні орієнтири: укр.
права рука, серб. десна рука «перший, найкращий помічник і довірена особа», а також і сербської лексеми десница з тим самим
переносним значенням (в українській мові подібна лексема знаходиться у периферійному фонді, будучи книжним архаїзмом
на позначення правої руки як частини тіла).
4.2.3. Цікаво, що у сербській етносвідомості жест рукостискання є таким, який уособлює приналежність до християнської традиції на противагу ісламу, що відображено у фраземі Рука руци,
нисмо Турци! як заклик скріпити примирення (дружбу) рукостисканням. Відсутність подібних стереотипів в українській мові
свідчить про те, що українці не мали деталізованих уявлень про
турецькі традиції, на відміну від сербів, де тривале історично зумовлене співіснування з турками наклало свій вагомий відбиток
у національному світосприйнятті й мові.
4.2.4. Ритуальний смисл жесту відображає фразеологізм укр.
подати руку, серб. пружити руку у значенні «пропонувати примирення; пристати на примирення», але при цьому розвиває
й інше фразеологічне значення «допомогти, підтримати, стати опорою для кого-небудь». Сербська мова зафіксувала таку
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семантику у похідних лексемах рукопомоћ «допомога, підтримка» та рукодржац «той, хто надає притулок людям, яких переслідує влада».
4.2.5. Ритуал з’єднання рук нареченого і нареченої у традиційному весільному обряді слов’янських народів відбився
у фразеологізмах укр. пропонувати руку «просити кого-небудь
стати своєю дружиною», з’єднати руки «одружитися» та вислів про наречених рука в руці; серб. просити руку «пропонувати шлюб», дати руку некоме «погодитися на шлюб». Подавали
руки один одному й у разі, коли необхідно було підтвердити
умови угоди, що набувало правового характеру (пор. українські
фразеологізми ось тобі (Вам) моя рука у значенні підтвердження
обіцянки, бити по руках на означення згоди, домовленості рукостисканням, а також вислів по руках «вирішено, домовлено»
та сербський фразеологізм рука на руку (уговорити нешто) «гарантовано домовитися про щось»). У спірній ситуації вимагали
присутності третьої особи — свідка, який рознімав руки. Цей
давній ритуал відбився в етимології українських слів ручатися,
поручитель, поручник, брати на поруки, сербських іменників рукодавац, рукодавалац.
4.3. Знайшли своє відображення у фразеології інші ритуальні жести, зокрема впроваджений християнством знак хреста, що
символічно зображається рукою. При чому, сербська мова засвідчує відмінність у реалізації цього жесту у православній і католицькій традиції: крстити се са три прста на означення приналежності до православ’я і крстити се са четири прста на означення людини, що сповідує католицизм. Будучи головним молитовним знаком, цей жест разом з релігійною атрибутикою органічно увійшов у ситуації повсякденного спілкування, зберігши
основне значення заприсягання у щирості віри, клятви, божби.
В українській мові знаходимо фразеологізм ось тобі (вам) хрест,
який вживається як словесний супровід відповідного жесту при
запевненні, заприсяганні у правдивості своїх слів, дій, а також
похідне образне утворення відхрещуватися руками й ногами у значенні «рішуче відмовлятися». У сербській мові фразеологізм
крстити се и левом и десном руком на означення дуже великого
здивування, зачудування, емоційного потрясіння розвиває своє
фразеологічне значення із зазначеного жестового знаку на основі
перебільшеного вираження («подвоєння») ознак дії.
4.4. Сувора регламентація і чіткі приписи щодо використання
жестів у спілкуванні відобразилась у значенні й оцінному навантаженні похідних фразеологізмів.
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4.4.1. Зокрема, вимагається бути обережним у використанні
жестів, які виказують власний емоційний стан мовця і ставлення до співрозмовника. Так, для вираження щирості і відвертості
достатньо покласти укр. руку на серце, серб. руку на срце — мовні одиниці з нейтральним оцінним компонентом. На противагу цьому, надмірне і бурхливе запевнення у правдивості власних
слів або вчинків розцінюється як небажаний вихід за межі етикетних норм, тому фразеологізм укр. бити себе в груди кулаком,
серб. бити се (лупати се, бусати се) у прса позначений переважно
негативними оцінними конотаціями.
4.4.2. Здебільшого недоречним також є використання вказівних жестів, тобто таких, якими звертають увагу співрозмовника на що-небудь, особливо на іншу людину. Це зумовило негатовнооцінні компоненти значення таких виразів, як от укр.
пальцем (пальцями) тикати (штрикати, показувати), серб. показати прстом (прстима) на некога «звертати увагу на когось,
висловлюючись про нього негативно», уперити прст на некога
«вказувати на чию-небудь провину». Негативною експресією
позначені й інші фразеологічні одиниці, значення яких мотивується вказівними жестами, зокрема укр. вказувати на двері, серб. показати некоме врата «виганяти, проганяти кого-небудь». В українській мові знаходимо також похідні метонімічні
одиниці показувати поріг і показувати одвірок з тим самим значенням та показувати дорогу (далі) у значенні «відмовляти, не задовольняти прохання».
Більшість комунікативних жестів, які свідомо виконуються
мовцем як певні знаки для підсилення сказаного чи самостійної
передачі інформації, у мовному вираженні об’єднані низкою
одиниць зі спільним для обох мов дієслівним компонентом показати. До цього ряду входять, крім вже згаданих фразеологізмів,
вирази на позначення переважно зневажливого ставлення укр.
показати язика, серб. показати језик некоме «дражнити кого-небудь висовуючи язика», укр. показати носа, серб. показати (дуги)
нос некоме «дражнити кого-небудь, прикладаючи до свого носа
руки з розчепіреними пальцями».
4.5. Давній за походженням вульгарний жест, виконуваний
рукою — «дуля» (серб. «фига») для вираження зневаги, мотивує
значення фразеологічних одиниць, як от укр. показати дулю,
серб. показати фигу на означення зневажливого ставлення до
кого-небудь (також і укр. тицяти (сукати) дулі; укр. дуля тобі
під ніс як вираження презирливої відмови, незгоди, отримати
дулю з маком, серб. добити фигу (шипак) «нічого не отримати»).
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При цьому сербська мова фіксує також інше семантичне навантаження жесту, який виконував роль знака-оберега: држати
фиге некоме «бажати успіху кому-небудь, вболіваючи за нього,
наприклад, на змаганнях». Таке значення цієї невербальної
форми зумовлене необхідністю відігнати злі сили, які, відповідно до давніх уявлень, можуть завадити виконанню важливої
справи, тому сам жест, вочевидь, своїм безпосереднім адресатом має не зазначену у вербальній формулі особу, а злі сили
(пор. також поширені у слов’янській традиції постукування
по дереву, стискання пальців та ін.). При цьому основна різниця у значенні виразів обумовлена семантикою опорних дієслів држати фиге (потайки) на знак успіху та показати фигу (відкрито).
4.6. Різницю в мотиваційній основі фразеологічного значення
виказують аналогічні у лексичному вираженні фраземи укр. показати роги і серб. показати рогове. Сербський фразеологізм показати рогове має своїм прототипом жест «витягнутою рукою та
двома випрямленими пальцями виразити презирство, зневагу»,
тоді як значення українського фразеологізму показати роги «бути
войовниче налаштованим, чинити опір» утворено на основі перенесення елементів зооморфного коду (пор. також показати
зуби, показати кігті «виявити злостиву, лиху вдачу»).
4.7. Мотиваційною основою одиниць укр. показати спину
і похідного метонімічного показати потилицю та серб. показати леђа «відвертатися, іти геть, показуючи свою зневагу до кого-небудь» є невербальний вияв переривання безпосереднього
візуального контакту через небажання продовжувати розмову
чи стосунки.
4.8. Специфічні жести із символічним значенням «дурний, несповна розуму хтось» знаходить своє відображення у фразеологічних одиницях української мови крутити пальцем коло чола,
торкати (стукати) пальцем по лобі «за допомогою жесту вказувати на чию-небудь нерозумну поведінку або психічну неповноцінність». Інші жести, виконувані за допомогою пальців, творять
значення виразів покивати (поманити) пальцем «підзивати до
себе», посваритися (погрозити) пальцем «розмахуючи піднятим
угору пальцем виражати незадоволення, гнів, заборону тощо»,
а також аналогічні в обох мовах вирази на означення заклику до
мовчання: укр. покласти палець на уста, прикласти палець до вуст,
серб. ставити прст на уста.
4.9. Значна кількість жестів може бути симптоматичним виявом певних психічних та емоційних станів людини.
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4.9.1. Так, наприклад, у сербській мові знаходимо вираз ставити прст на чело, який описує людин у роздумах: Стави прст на
чело и покушај да размишлиш (Н).
4.9.2. Стан стурбованості, пошуку виходу зі скрутного становища позначають фразеологізми укр. чухати голову (чуба), серб.
трљати главу.
4.9.3 Як в українській, так і в сербській мові метафоричним
означенням смачно приготовленої страви є апеляція до невербальної форми вираження задоволення від їжі, коли підбираються найменші її крихти, облизуються пальці: укр. пальчики
оближеш, серб. прсте да поједеш (полижеш) «дуже смачно», що
розвивають своє значення в напрямку означення загального захоплення, і таким чином становлять основу фразеологічного
значення виразів укр. пальці (пальчики) облизувати і серб. лизати
прсте «захоплюватися ким-, чим-небудь надзвичайно привабливим; заздрісно дивитися на кого-, що-небудь».
Задоволення також маніфестують жести, означені виразами
укр. потирати руки, серб. трљати руке, укр. крутити вуса, серб.
гладити бркове.
4.9.4. Рука, зігнута в кулак, як правило, асоціюється з зовнішнім виявом агресії. Пор. укр. показувати кулак й більш експресивні вирази грозити кулаком, трясти кулаком, бити в кулаки,
ударити кулаком об кулак у спільному значенні «погрожувати»,
а також і укр. вдарити кулаком по столу та серб. ударати шаком по
столу «виявити абсолютну рішучість»
4.9.5. Як нудьга і бездіяльність сприймається жест, мовно зафіксований у сербській фраземі мотати палац око палца «нічого не робити, нудьгувати», що може розцінюватися з точки зору
норм поведінки як лінощі. Споріднені за значенням і походженням вислови серб. дувати (свирати) у дланове, није ни (малим)
прстом ни макнуо (мрднуо) (також укр. палець об палець не вдарити
«зовсім нічого не робити або не зробити»). На противагу цьому стереотипний образ людини, охочої до роботи, відображено фразеологічними одиницями укр. поплювати на руки, серб. пљунути
у дланове (шаке), укр. закачувати (засукувати) рукава, серб. засукати рукаве.
При цьому в українській мові фразеологізм-антонім працювати спустивши рукава реалізує протилежне значення «нехотя, не
стараючись виконувати роботу» формує своє значення на тому
самому невербальному прототипі: людині, яка активно береться до роботи, не повинно нічого заважати, у неї мають бути чисті вільні долоні, тому зазвичай закачують довгі рукави, а також
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і виконують жест, що символічно означає плювання на долоні.
Якщо ж такий невербальний сценарій не виконується, це розцінюється як вияв недбалості, неприпустимої у жодній справі.
В сербській мові подібне значення походить від іншого невербального образу, закріпленого фразеологізмом преко колена (радити, ломити) «поспіхом, недбало зробить що-небудь».
4.9.6. Портрет людини, що перебуває в стані розпачу, відчаю,
загалом сильного душевного потрясіння, творять зовнішні симптоми, які являють собою здебільшого неконтрольовані дії часто
навіть самодеструктивні, що спричинені специфічними фізіологічними реакціями людського організму.
Серед невербальних форм вияву такого стану можуть бути
присутніми активні рухи руками — здіймання рук чи хапання
голови і волосся, «заламування» рук і пальців, затуляння руками
обличчя, стуляння кулаків тощо. Симптоматичне значення подібних тілесних реакцій мотивує фразеосемантику українських
виразів сплескувати руками, ударити об поли руками, заламувати
(заломлювати) руки, ламати руки (пальці), стискати кулаки, хапатися за голову, рвати на собі волосся. Сербська фразеологія фіксує
такі знаки в аналогічних мовних одиницях кршити руке (прсте),
стезати(стискати) шаке, ухватити се за главу, чупати косу на глави.
Іноді подібні реакції можуть мати негативну оцінку, оскільки такий вияв почуттів переступає межу етикетності. Проте — як вияв
граничного напруження почуттів — ці жести можуть сприйматися без застережень, наприклад: Стоїть дівча край віконця, білі
ручки ломить (Нар. пісня).
4.9.6.1. Семантично спорідненеми з вище наведеними виразами є українські фразологічні одиниці пальці кусати, кусати собі
лікті «досадувати за втраченим, шкодувати», що мотивуються
стереотипним невербальним сценарієм, який означає безвихідь.
Сербська мова подібне значення фіксує виразами тући се (лупати се) по главі «шкодувати за втраченим», гристи нокте «сердитися, давитися від люті від безвиході».
4.9.7. Типовим зовнішнім виявом стану розгубленості і збентежості є пасивність як первинна реакція людини, яка не знає як
діяти. В українській мові такий стан мотивує значення фразеологізмів, які розвивають своє фразеологічне значення у напрямку
означання байдужості та зневіри: опускати руки «впасти в розпач, в апатію, стати байдужим до всього», а також і руки опускаються «ставати бездіяльним; втрачати надію», та похідне з протилежним значенням не опускати рук «не піддаватися зневірі».
Для такого стану, крім опущених вздовж тіл рук, характерними
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ознаками є схилена голова і відсутність зорового контакту. Пор.
укр. повісити голову, серб. оборити главу «зажуритися»; укр. опустити очі (в землю), серб. спустити поглед «відчувати незручність,
збентеження».
4.9.7.1. На пасивність і втрату надії вказує символічний жест
«махнути рукою», що фіксує своє значення у відповідній фразеологічній одиниці махнути рукою «перестати займатися чимнебудь; перестати сподіватися», що розвиває своє фразеологічне значення у напрямку позначення байдужого ставлення до
чого- або кого-небудь та відмови від чого-небудь. Сербський образний зворот дигнути руке од неког или нечег «відмовитися від
кого- чи чого-небудь» виявляє у своїй структурі інший невербальний знак піднімання рук, що має символічне значення «не
чіпаю». Натомість власне помах рукою означає первинну відсутність інтересу до чого-небудь або втрату інтересу, значення
чого реалізоване в українському відмахнутися від чогось, що не
варте жодної уваги, і метафорично виразити небажання говорити або мати справу з чимось чи кимось, також і серб. одмахнути руком «відкинути що-небудь без жодної зацікавленості,
із зневагою».
4.9.7.2. Типовим і часто вживаним в українців є такий жест, як
підіймання і опускання плечей на знак подиву або ж роздумів
і вагання (плечима (плечем) здвигнути, плечима знизувати). У цей
невербальний сценарій також входять характерні рухи руками
і головою. Причому якщо голова схиляється до нерухомого плеча, це означає сумнів, якщо ж, навпаки, плечі підводяться до нерухомої голови, це свідчить про подив і спантеличення. Серби ж
піднімають плечі разом з характерною мімікою у випадках, коли
не знають, що сказати чи вдіяти, показуючи спантеличення або ж
своє примирення, зафіксоване виразом слегнути раменима «змиритися з існуючою ситуацією, продемонструвати своє безсилля
або відсутність бажання що-небудь змінити», що семантично відповідає українському розводити руками «виражати здивування,
захоплення, розгубленість; виявляти свою неспроможність щось
зробити, розібратися у чомусь і т. ін.»
4.10. Ще одним архетиповим знаком, присутнім у мові тіла,
є голова. Основний виконуваний головою жест — це уклін, який
існує у багатьох формах: від ледь помітного кивання до ритуального торкання чолом землі.
Уклін розглядається як вираження особливої поваги до співрозмовника (звідси переносне значення дієслова укр. вклонятися
і серб. клањати се ’засвідчувати пошану’, а також стійкі етикетні
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формули укр. Низький уклін (кому), серб. Клањам се як вітання
із засвідченням пошани). Це знак того, що, нахиляючись, один
учасник комунікативної ситуації умисне робить себе меншим,
нижчим, аби підкреслити перевагу того, кого стосується уклін.
Причому не стільки фізично, скільки соціально. Тому наскільки
глибшу пошану комунікант прагне виразити, як високо, порівняно із собою, він ставить іншого учасника спілкування, й, відповідно, наскільки скромно він почувається і наділяє себе нижчим статусом, настільки нижче він схиляє голову. Нахил голови
у цьому разі є основним смислотвірним компонентом усіх різновидів поклону.
У багатьох суспільствах було неприйнятним знаходитись вище
голови верховної особи [Фрэзер, 248], а, отже, інші члени суспільства мали зробити все можливе, аби видаватися меншими
на зріст. Подібне схиляння голови спостерігають й у поведінці
тварин у ситуаціях визначення лідерства: той, хто визнає свою
слабкість і підлеглість, схиляє голову перед фізично сильнішим
лідером [Байбурин Топорков, 78]. Імовірно, така, суто «фізична»,
ідея покладена і в основу соціальної ієрархії: вищий, тобто більший зростом → вищий, тобто наділений більшим соціальним
статусом (відповідно, нижчий на зріст → нижчий на соціальній
драбині).
4.10.1. У цьому сенсі, очевидно, можна говорити про те, що
саме фізичні й фізіологічні чинники є також підґрунтям смислових відношень ще однієї з основних семантичних опозицій,
характерних для слов’янської картини світу, що пов’язана з вертикальною організацією простору, а саме просторовими відношеннями «верх — низ», елементи якого реалізуються в численних культурних контекстах. Як відомо, «верх» у слов’ян наділений символічними ознаками «добрий», «благополучний»,
«чистий», тоді як «низ» — ознаками «поганий», «неблагополучний».
Уявлення про верх як позитивне начало й низ як негативне
у тому числі виявляють погляди на структуру людського тіла,
згідно з якими верхня половину тіла (вище пояса) сприймалась як чиста, непорочна, а нижня — як погана, нечиста, з чим
пов’язане бачення частин людського тіла та їх проекція на інші
соціокультурні сфери.
4.10.2. З «фізичною» основою соціальної ієрархії пов’язані
етноспецифічні уявлення про голову як ознаку статусу людини, що відображається в опозитивній кореляції соціальної поведінки, яку виявляють фразеологізми укр. схиляти голову, серб.
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сагнути главу у значенні ’визнати свою підлеглість, покірність’ та
укр. піднімати голову, серб. уздигнути главу ’виявляти непокору’:
не схилити голову перед сильнішим означає кинути виклик, не
змиритися зі своєю поразкою чи становищем слабшого.
При цьому подальша метафоризація образу реалізується
у значенні «добровільно підкорятися комусь, дозволяючи використовувати себе» фразеологізмів укр. підставляти шию, гнути спину серб. савијати кичму. Цей ряд об’єднується значенням
приниження, похідного від дієслова укр. принижуватися і серб.
понижење, понижавати се, тобто практично свідомо робити себе
нижчим. Очевидно, звідси ж і вторинне значення дієслів укр.
уклонятися, серб. клањати се, які крім значення засвідчення поваги, можуть вживатися із значенням «принижуватися, запобігати
перед ким-небудь». У подібних мовних одиницях концептуалізуються етнотрадиційні погляди на суспільні відносини й оцінка
їх учасників, де необхідним елементом було збереження самоповаги. А тому уклін, який є демонстрацією нерівності, суперечить комунікативним настановам сучасного етикету і виходить
з ужитку слов’ян, функціонуючи у спрощених формах (кивання
головою). Фразеологія ж чітко фіксує значення соціальної диференціації поклону, у зв’язку з чим більшість похідних мовних
одиниць набули негативних конотацій і, в свою чергу, зумовило
виникнення багатьох фразеологізмів з вищим ступенем експресії — одиниць, які прямо не позначають певний етикетний жест
чи позу, але, безумовно, є похідними від них.
4.10.3. Уклін мав особливе значення в ритуальних діях.
Етнографічні і мовні дані свідчать, що символічні рухи в ритуалі (жести, пози) передували словесним діям, оскільки у багатьох ритуалах вербальна частина явно вторинна і необов’язкова
[Мечковская /1, 386]. Це особливо показово у походженні клятви.
Сучасна свідомість сприймає клятву як, насамперед, словесний
ритуальний акт. Однак етимологічно засвідчено, що первісно
в її основі лежав саме уклін. Слова клястися, клятва (відомі в усіх
слов’янських мовах — пор. укр., рос. клятва, чес. klatba ’прокляття’, пол. klątwa ’анафема; прокляття’, серб. клетва, хорв. kletva,
болг. клътва ’клятва’) етимологічно пов’язані з праслов’янським
*kloniti: слов’янин під час клятви схилявся до землі, торкаючись її
рукою [Мечковская /2, 51].
Як вияв покірності й сумирення уклін є також символічним
в обрядах православної церкви. Використання цього жесту було
обов’язковим під час молитви (серб. метанија — ’низький поклон
при молитві’). Особливе значення мало ставання навколішки
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(коленичане) і падіння ниць до землі. Такі знаки були демонструванням вищої міри покірності та покаяння. В етикеті такі
кінеми стали символізувати відносини старшого з молодшим,
про що свідчать мовні вирази: пор. серб. метанисати вживається з конотацією зневажливості ’підлещуватися, догоджати
кому-небудь’ та коленоприклоност ’підлещування, догоджання’.
З цим пов’язана семантика фразеологічних одиниць, де на перший план виходить втрата гідності: укр. падати на коліна, серб.
пасти на колена, на коленима молити ’принижуватися перед кимнебудь; наполегливо просити, благати, не зважаючи на власну
гідність’.
4.10.4. Такі мовні одиниці кодують людські стосунки, а саме
статус рівності чи нерівності, також і через символіку ніг в мові
й обрядовості. Ноги — одна з найбільш міфологізованих частин
тіла, що отримує міфологічне осмислення через їх належність до
матеріально-тілесного низу людини. Це нижня межа людського
тіла, на противагу голові, яка асоціюється з «нечистим» началом
в людині, що пояснює ряд обрядових і ритуальних дій (наприклад, свідоме осквернення святинь, що передбачає їх дотик до
ніг; у весільному обряді в деяких регіонах Болгарії і Сербії, коли
молода при виході з церкви намагалась наступити на ногу чоловіка, щоб утвердити свій статус у родині [Славянские древности
3, 426], пор. також укр. стати на близьку ногу, серб. на равној нози
(разговарати) на означення рівноправності та, з іншого боку, укр.
бути під каблуком, серб. држати кога под папучом «бути під чиїмнебудь впливом, під чиєю-небудь владою».
Жести за участю ніг також зафіксовано у фразеологізмах із
значенням «грубо вигнати кого-небудь, виявивши зневагу»:
укр. дати ногою (під зад), серб. дати коме ногом (у дупе), укр. випхати ногами, серб. гурнути ногом кога, в основі яких лежить
символічний образ дуже грубого і зневажливого удару ногою,
зазвичай по нижній частині тіла — ногах чи стегнах, що так
само виявляють стереотипні характеристики ніг як «нечистої»
частини тіла.
У зв’язку з цим поклони, звернені до ніг, як до нижчої в тілесній ієрархії частини тіла, мають значення вищої міри покірності, а отже демонстрування цілковитої залежності, визнавання
влади над собою іншої особи. Тому стійкі звороти, які описують
дії-кінеми за участю ніг, часто означають пригнічення, перевагу
над ким-небудь, з одного боку, і покірність, залежність, з іншого,
а самі соматизми «ноги», «коліна» набувають символічного значення утиску, залежності, приниження (пор. також укр. впасти
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на коліна, серб. савити колена, пасти под чије ноге «визнати чиюнебудь перевагу, скоритися; опинитися під чиєю-небудь владою
і впливом», та укр. впасти в ноги, серб. пасти пред ноге «підкоритися; благати принижено».
4.10.5. Схилена голова може бути зовнішнім виявом деяких
емоцій, зокрема зажуреності, про що йшлося раніше. Такий
стан відображають українські вирази опустити голову «зажуритися» та похідні метонімічні опустити вуха, повісити носа, які
формують експресивні конотації навколо означення частин голови. У сербській мові знаходимо вирази з тим самим значенням
покуњити главу, а також обесити бркове, обесити нос.
В обох мовах спостерігаємо деяке ототожнення голови з носом. Очевидно стереотипні ознаки походять від зорового сприйняття сукупного невербального сценарію через найпомітніші
частини обличчя, зокрема ніс. Так, ніс можна укр. вішати, похнюпити, задерти, встромляти, відвертати, носом можна орати і крутити. Те саме бачимо і в сербській мові: дићи, забадати, турати,
трпати, стављати, обесити, спустити, покуњити. При чому такі
вирази наділени більшим ступенем експресїї й оцінних компонентів у значенні порівняно з тими, де опорним соматизмом виступає «голова» (більш нейтральне опустити голову і з вищим
ступенем експресії повісити носа). Так само, якщо людина хоче
виявити самоповагу й гідність, вона піднімає голову, але якщо їй
притамання надто висока самооцінка, вона задирає носа. Сербська
мова у цьому випадку використовує ще більш піднесений в етносвідомості знак «чоло»: дигнути чело «набути сміливості, самоповаги» і високо уздигнути нос «виявляти гордовитісь, зазнаватися», а також і парати носом небо, носом резати облаке. Таким чином і сербська, й українська мова уникає вживання сакрального
«голова» на означення негативних людських характеристик. Таку
функцію перебирають на себе інші соматизми: пор. вже згадані схилити голову на знак смиренності після тривалої боротьби
однак підставити шию, гнути спину, зігнути хребет на означення
догідливості, також серб. сагнути главу, з одного боку, і савијати
кичму, з іншого.
У цьому випадку спостерігаємо, як на основі метонімізації соматичного компонента, наділеного певними знаковими функціями, і подальшої його метафоризації відбувається вторинне перенесення значення з невербального сценарію на сферу суспільних відносин.
5. В такому сенсі сприйняття і закріплення норм поведінки людського тіла як водночас біологічної і культурної матерії
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можна розглядати ключовим моментом концепту «людина».
Крім того, як бачимо, саме наївно-анатомічна картина становить
одну з вихідних точок світосприйняття. А отже фізично-фізіологічні характеристики часто постають базовими знаками у формуванні інших концептосфер та їхніх елементів, оскільки весь
спектр особистих і суспільних характеристик людини практично
втілюється у її тілі (пор. ширший синонімічний ряд сербських
лексем утеловити, отелотворити, оваплотити на позначення здебільшого абстрактних явищ, однак пов’язаних з концептуалізацією тілесних характеристик), перетворюючи людину з даності
природної на культурну.
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Вероніка Ярмак

Терміни спорідненості
в сербській фразеології
Сербська фразеологія, пов’язана з термінами спорідненості, як скарбниця мовних ресурсів і етнопсихологічного досвіду,
є зразком вербального втілення надзвичайно цікавого й складного онтологічного парадоксу. Цей фрагмент великого лексичного масиву цікавий насамперед тим, що його неможливо однозначно прокоментувати ні з погляду логіки, ані з погляду суто
лінгвістичних параметрів. В етимологічному аспекті терміни
спорідненості являють собою дуже старий лексичний шар, який
сягає своїм корінням, принаймні, епохи праслов’янської мовної
єдності, тому в усіх сучасних слов’янських мовах існує чимала
кількість фонетично близьких відповідників, які не втратили семантичного зв’язку зі своїми етимонами. З одного боку, батьки,
родичі, розгалужена система родинних зв’язків, традиційно тепле патріархальне родинне коло (у слов’ян, і, особливо, у південних слов’ян), тобто осередок, з яким людина пов’язана генетично,
де формується її менталітет, — це той сегмент дійсності, до якого вона кровно прив’язана, яким опікується, в якому її завжди
приймуть, незалежно, скажімо, від успішності в бізнесі й матеріального становища, і з яким вона, як правило, спілкується
впродовж усього свого життєвого шляху. Ще одним вельми важливим моментом, значення якого важко переоцінити, є основоположна роль родини в пізнанні, сприйнятті й інтерпретації
людиною життя. Незважаючи на те, що з віком процес пізнання
світу певною особою поглиблюються, переосмислюються, видозмінюються й трансформуються, її нерозривний зв’язок із соціумом залишається релевантним. Існує, проте, й інший, не лише
виразний, а й дуже специфічний колоритно-емоційний план,
який не лише вирізняє цей сегмент фразеології з-поміж інших,
а й по-різному діалектично співіснує з його першоджерельним
фоновим позитивним емоційним зарядом, накладається на нього, часто-густо перекриваючи його з погляду співвідношення
питомої ваги позитивних і негативних конотацій. Домінуючою
особливістю фразеології, пов’язаної з термінами спорідненості,
залишається її подібність до своєрідного контейнера, що акумулює й фіксує продукти внутрішніх розумових процесів людини.
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Адже характер стосунків у родині нерозривно пов’язаний з людською психологією, він залишається потенційно багатоплановим, а стосунки між родичами далеко не завжди бувають рівними й безхмарними. Через те пікантними «приправами» до вербалізованого втілення народного досвіду сприйняття родинних
стосунків (лексики, що належить до певних семантичних полів)
часто-густо бувають нашарування різного типу повязані, зокрема, з екстралінгвальним експресивним ресурсом: гумором (іноді
м’яким і доброзичливим, часом сороміцьким, подекуди гірким
і навіть «чорним»), іронією, сарказмом тощо. Таким чином, можна стверджувати, що фразеологію, яка базується на термінах спорідненості, вирізняє могутній заряд внутрішньої експресивності,
яка, певна річ, не завжди є зовнішньо емотивною. Саме тому народний досвід родинних стосунків, зафіксований у фразеології,
незмінно залишається привабливим об’єктом для лінгвістичних
досліджень когнітивного характеру. Говорячи про два основні
актуальні напрямки сучасного вивчення сербської мови, знаний
сербський мовознавець, член-кореспондент САНУ, П. Піпер апелює, зокрема, до їхньої внутрішньої взаємопов’язаності: «Для
лінгвокогнітивних підходів до мови характерним є, передовсім,
припущення, що здатність людини вивчати й використовувати
мову являє собою важливий сегмент її пізнавальних здібностей…
У КЛ (когнітивній лінгвістиці — пояснення наше — В. Я.) насамперед можна виділити два напрямки. У межах одного з них,
який у своїй основі є антропоцентричним, джерела мовних значень, способів мислення й переживань варто вбачати в тілесному досвіді людини. … Найбільше аргументів на користь цієї тези
знаходимо у вивченні метафор (а, слідом за ними, й метонімій)
як механізму, в середині якого реалізується процес мислення, де
пізнається реальність і за допомогою якого знання переносяться
з однієї галузі до іншої, при чому важливу роль відіграє картинність (іконічний характер) мовних виразів і наявність певної кількості наочних схем… Інший, … сучасніший напрям у КЛ, більшою мірою спрямований на вивчення мовця як члена мовної
спільноти, й засновується на припущенні, що мова більшою чи
меншою мірою бере участь у створенні картини світу. Останнє
потребує досліджень, присвячених тому, як за допомогою мови
структурується й концептуалізується світ» [10; 13–14].
Окреслюючи поняття фразеологізму, наголосимо, що нам
найбільше імпонує досить широке його тлумачення на зразок
того, яке знаходимо в дослідженням професора В. М. Мокієнка:
«під фразеологізмом ми розуміємо таке сполучення, яке може
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відтворюватися в готовому вигляді, якому властиві неподільність
… значення слів, які входять до його складу, й експресивність.
Відтворюваність у готовому вигляді — це регулярність вживання
такого сполучення… Неподільність … значення — здатність за
допомогою поєднання декількох слів висловлювати одне неподільне поняття … або тісна «прив’язка» значення одного зі слів
до іншого… Експресивність — виразність, емоційна забарвленість фразеологізмів, багато в чому зумовлена їхньої образністю»
[7; 3]. Крім того, вважаємо за необхідне наголосити й на тому, що
«…стійкість фразеологічних сполучень, «небажання» слів, які їх
складають, вступати у зв’язки з іншими словами — одна з основних ознак фразеологізму. Ця властивість відображена в терміні
«стійке сполучення», прийнятому для позначення фразеологізму. Виходить, що стійкість і зумовлює ту саму відокремленість,
специфічність…» [7; 195–196].
Спочатку розглянемо низку сербських і хорватських фразеологічних єдностей з яскраво вираженою позитивною конотацією,
традиційно характерною для фразеології з опорним словом
«брат»: «biti brat po srcu» [23; 40]; «brat po krvi» [23; 40]; «braća od
istog debla» [23; 41]; «brat u Kristu (po Kristu)» [23; 41]; «brat (braća)
po mlijeku» [23; 41]; «voljeti kao brata» [23; 41]; «živjeti kao braća»
[23; 41]; «živjeti kao brat i sestra» [23; 41]. В українських лексикографічних джерелах фігурують цілком очікувані, експресивно
забарвлені паралелі: «свій брат (людина, однакова за положенням, світоглядом і т. ін.; однодумець, близька людина)» [21; 48];
«як брат з сестрою 1. Дуже дружно. 2. Тепло, як рідні (на противагу — як закохані або які перебувають у любовних зв’язках)»
[21; 48]. Семантично близький білоруський «відгомін» знаходимо, скажімо, в крилатому виразі з «Казкі пра Музыку» Максима
Танка: «Адзін кажа: — Може гэта здань? Другі: Мо’ трава спявае?
Толькі трэці, Прытуліўшы вуха, Кажа: — Браткі! (підкреслення
наше — В. Я.) Тут зямля такая!..» [14; 22]. Дещо іншим за експресивністю, але цілком співзвучним за семантичним наповненням,
можна вважати приклад з байки М. Богдановича «Варона і чыж»:
«Ўсё то бачачы, здзівіўся верабей: «Браток! (підкреслення наше —
В. Я.) Ці жа вачэй не маеш — Арлом варону назіваеш?»» [14; 22].
Певна річ, що сербська й хорватська фразеологія, яка ґрунтується на термінах спорідненості, так само, зрештою, як і самі
родинні стосунки, містить чимало латентних і явних протиріч,
котрі, зокрема, виявляються в наявності цілого масиву фразеологічних сполучень і прислів’їв з яскраво вираженою негативною
конотацією. Якщо порівняти наступні приклади з попередніми,
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то в око передовсім впадає інша контекстуальна лексична валентність слова «брат»: «topli brat» — гомосексуаліст» [23; 41];
«mokri brat» — веселун, п’яниця» [23; 41]; «vinski brat» — веселун, п’яниця» [23; 41]; «mokra (vesela, noćna) braća» — п’яниці,
п’яне товариство» [23; 41]; «pasja braća» — негідники» [23; 41];
«goli brat» — сіромаха» [23; 41]. Як справедливо зазначає професор Л. Попович, «…пареміологічний аналіз дає можливість
розкрити комбінаторику концептів у межах однога стереотипу. Комбінаторику концептів уточнює ідіоматична комбінаторика лексичних одиниць, які виражають відповідні концепти»
[11; 188]. Таким чином, навіть потенційно позитивний «температурний» епітет «topli» у поєднанні зі словом «brat» (на відміну, скажімо, від словосполучень на зразок: «тепла посмішка»,
«теплий дотик», «теплий прийом» тощо) не сприяє утворенню
вислову із сумарним позитивним емоційним зарядом, а в українській і російській мовах еквівалентом йому міг би послугувати жаргонний субстантивований прикметник «голубий» (з «кольоровою» семою), який, наприклад сербові або хорватові буде
незрозумілим (так само, до речі, як українцеві або росіянину
без попереднього пояснення незрозумілими є, скажімо, сербське й хорватське словосполучення «plava kosa»). Отже, з метою
глибшого осмислення комбінаторики концептів дозволимо собі
трохи розширити межі досліджуваної фразеології, й розглянути
деякі сербські прислів’я з ключовим словом «брат» та їхні виразні українські семантичні відповідники: «Села прођох — три
јарана нађох, Свијет прођох — ал’ брата не нађох» [3; 271]; «Ко неће
брата за брата, тај ће туђина за господара» [3; 270]; «Несложена
браћа, пропала кућа» [3; 271]; «Як брат брату не поможе, то що
вже чужі люди!» [13; 169]; «Добре тому, у кого брат або сестра добрі, а ще добріше — як і сам не лихий» [13; 169]; «Брати — що коти;
погризуться й помиряться!» [13; 169]. Незалежно від більшої або
меншої піднесеності й пафосу сербських прислів’їв та їхніх українських відповідників, як тут не згадати славнозвісне сербське
гасло, що складається з четирьох слів, що починаються на літеру «с»?: «Само слога Србина спасава». Воно рішуче суперечить
і полемізує, скажімо, з поняттям «размирица» («розбрат, чвари,
незгода, нелад; розлад»), і не лише на побутовому, а й на державному рівні. Певна річ, не можна сказати, що родинні суперечки
характерні лише для слов’янських народів, однак треба визнати, що в слов’янських мовах вони й дійсно обіграні доволі колоритно: «Ако смо и браћа, нијесу нам сестре кесе» — «Брат —
брат, сват — сват, а денежки на родня» [17; 58]; «Хоч ми й брати,

167

МОВНА КАРТИНА СВІТУ У СЕРБСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

але кишені наші не сестри» [13; 169]; «Браћа ка’ и браћа, а тобоци
ка’ и крвници», «Браћа ка’ и браћа, ама сир за аспре» — «Брат —
брат, сват — сват, а денежки не родня» [17; 63]; «Браћа подијељена
сусједи назвати» — «Брат брату сосед» [17; 63]; «Боље у комшилуку пријатељ, него у свијету брат» [3; 273]. Розглянемо, нарешті,
мабуть, найсильніший за силою негативного експресивного заряду ряд сербських прислів’їв, деякі з яких базуються на евфемізмах, проте їхній сенс залишається абсолютно прозорим, а їхні
російські еквіваленти є також вельми промовистими: «Ако злотвора немаш, мајка ће ти га родити» [3; 271], «Ако злотвора немаш, мајка ти га родила» — «Брат на брата — пуще супостата»
[17; 56]; «Брат брату најдубље очи вади» [3; 271]; «Да је брат добар
и Бог би га имао» [3; 271]. Ще одну виразну загальну тенденцію,
котра підсумовує народну мудрість, стосовну стосунків із родичами, знаходимо в прислів’ях: «Сиротиња нема сродства» —
«Привяжется зобня (или: сума) — откажется родня» [17; 111]; «Са
својима једи и пиј, али никаква посла немај» [3; 271]. Цікаво, що
останнє прислів’я має пряму семантико-структурну паралель
і в турецькій мові. Остання належить до зовсім іншої мовної сім’ї,
одначе в силу історичних умов протягом багатьох століть справляла суттєвий вплив на розвиток сербської мови (причому, далеко не завжди позитивний): «Akraba (dost) ile ye iç, alışveriş etme.
З родичем (другом) їж і пий, але не займайся торгівлею. [Торгівля
пов’язана із зиском і збитками, тому часто-густо є приводом для сварок. Якщо ми не хочемо зіпсувати стосунки з близькими людьми, не
варто їм нічого продавати, а в них купляти]» [18; 13]. Заслуговує
на увагу й асоціативне поле, яке створюють лексеми з безпосереднього оточення лексем «брат» і «браћа»: браћа — кесе; брат —
денежки; брати — кишені; сиротиња — сродство; браћа — крвници; браћа — сусједи; брат — злотвор; брат — супостат; брат — очи
вадити тощо. Отже, «…асоціативний експеримент допомагає
розкрити мережу асоціацій, пов’язаних з певним концептом, а,
отже, й визначити концептуальний діапазон у складі певного
стереотипу. … Саме асоціативний матеріал ілюструє дуалістичну структуру стереотипу…» [11; 189]. Лексичне наповнення фразеологізму «nı po babu ni рo stričevima» [23; 7], сенс якого здебільшого зводиться до боротьби з непотизмом і корупцією, створює
асоціативне поле іншого зразка: особливого колориту йому надає вживання турцизму «babо» (замість питомого слов’янського
слова «отац»), а також подвійне заперечення (частки «nı… nı»).
У даному контексті було б доречно зазначити, що «фразеологізми прийнято розглядати як знаки непрямої номінації, тобто як
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такі мовні одиниці, що виникли шляхом семантичної трансформації готових, наявних у мовній системі знаків… Незалежно від
того, яка ознака фразеологізму — його відтворюваність у мові чи
наявність цілісного значення — береться за основу при визначенні одиниці фразеологічного рівня мови, дослідники фразеології сходяться на думці, що фразеологізми у переважній більшості зберігають готовий план вираження і отримують новий
план змісту, принципово відмінний від того, що був властивий
вихідним мовним одиницям (найчастіше — словосполученням)»
[4; 13–14].
Продовжуючи аналізувати сербську фразеологію, пов’язану
з термінами спорідненості, підкреслимо, що, подібно до слова
брат, лексеми отац, мајка, син, ћерка, сестра також, цілком
природно, характеризуються високою частотністю вживання:
«Кад није оца, није ни лонца» — «Без хозяина дом сирота» [17; 79];
«Кавгаџија отац — кавгаџија и син» — «Отец рыбак, и дети в воду
смотрят» [17; 79], «Який батько, такий син», «Який рід, такий
плід», «По татку й дитятко», «Який дуб, такий тин; який батько, такий син», «Яка вода, такий млин; який батько, такий син»
[13; 158], «Каква врба, такав клин, какав отац такав син» — «Какова
хата, таков и тын, каков отец, таков и сын» [17; 80]. Сербську
лексему «син» проілюструємо біблійним фразеологізмом «блудни (заблудели) син» [20; 180], а лексему «сестра — фразеологізмом
«sestre po mlijeku» — дівчата, яких вигодувала одна годувальниця»
[23; 602]. Певна річ, наведені лексичні одиниці не мають суто національної специфіки, вони по-різному стилістично й емоційно
марковані, але треба зазначити, що, фразеологізми з опорним
словами «син» і «сестра» нерідко мають глузливий відтінок, як,
скажімо, в наступних сербських і українських прислів’ях: «Сина
жени кад хоћеш, а кћер удај када можеш» [3; 268]; «Сестри рідні тоді,
як усі заміж вийдуть» [13; 169]; «Прийдеш до сина — кепська гостина; прийдеш до доньки — наберешся бідоньки; прийдеш до зятя — не
твоя хата!» [13; 170]. У даному контексті, з огляду на сербську історію, вважаємо доречним знову вдатися до паралелей з царини
фразеологічних багатств турецької мови. Наступні мовні факти
переконливо демонструють існування універсальних канонів
людського сприйняття родинних стосунків. Тож, великих надій
на хороше ставлення з боку сина не знаходимо й у турецькому
прислів’ї: «Baba oğluna bır bağ vermiş (bağışlamış), (sonra) oğlu
babasına bir salkım üzüm vermemiş». Батько віддав (подарував)
синові виноградник, а син (потім) батькові кисті винограду не
дав» [18; 23].
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Численні перлини зі скарбниці фразеологічних багатств знаходимо в «Сербохорватсько-російському пареміологічному словнику», укладеному пристрасною збирачкою фразеології Є. Ж. Гійотен: «Каква мајка онака и ћерка» — «По матери и дочка» [17;
81]; «Гледај коњу је л’ дебела врата, а ђевојци» [17; 66]; «Мајка ћерку
кара, а невјести приговора; Мајка ћерку кара, снаши приговора» —
«Кошку бьют а невестке наветеки дают (а невестка гляди да казнись)» [17; 91]. Вважаємо за доцільне також навести тут ще декілька колоритних турецьких прислів’їв, де образ матері підноситься
на надзвичайно високий п’єдестал, а значення батька розглядається як вторинне: «Ana gibi yȃr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz.
Не буде такої улюбленої, як мати, немає такого міста, як Багдад.
[Ніхто нас не любитиме так, як мати. У старовину вважалося, що
немає міста, красивішого за Багдад]» [18; 16]; «Anası olmayanın
babası olmaz». У того, хто не має матері, не буде й батька [Дитина
більше потребує матері, і її ніхто їй не замінить] [18; 17]; «Anasız
çocuk evde çürür, babasız çocuk çarşıda». Дитина без матері вдома
згниє, дитина без батька — на базарі [18; 17].
З наведеними прислів’ями перегукуються їхні численні варіанти, які розширюють семантику попередніх: «Мајка на једна
врата истера, а на друга прими», «Мајка једном руком бије, а другом милује», «Мајка ћерку и бије и кара, ал’ се ипак са њом разговара», «Мајка тукла, мајка била, ал’ је ипак мени мила» [3; 270].
Цікаво, що амбівалентність змісту, а, відповідно, й сприйняття, закладені в багатьох наведених варіантах прислів’їв, роблять
їх дещо подібними до загадок, і, насамперед, ось у якому сенсі.
Б. Сикімич, знана дослідниця слов’янського фольклору акцентує
увагу на тому, що «…важливий атрибутом загадки є її здатність
мати багато рішень. Не існує лише однієї, єдино дійсної, істинної відповіді на загадку, так само, як не існує і єдино можливого,
об’єктивного, істинного рішення, аби не потрапити в її (загадки — В. Я.) лабети. Кожне запитання має низку можливих альтернативних відповідей, кожне з них може адекватно збігатися
з метафоричним описом, а всі вони, разом узяті, становлять набір референтів. …З погляду широкої культурної перспективи
немає ’хибних’ відповідей на загадки. Будь-яке рішення може
бути слушним за умови, що його пропонує справжній носій
мови, який має культурний досвід існування в спільноті (можна сказати: який має культурну й мовну компетенцію), й достатньою мірою знайомий з традиційними знаннями. Теоретично —
будь-яка відповідь, яку тільки може запропонувати справжній
носій мови, буде правильною з погляду культурної перспективи»
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[12; 5]. Екстраполюючи ці тези на площину ідіоматичних виразів,
поза всяким сумнівом, можна стверджувати, що майже кожна
фразеологічна одиниця існує, принаймні, в декількох варіантах.
Це об’єктивно збагачує фразеологічну семантику й експресивний спектр: незважаючи на те, що у фразеологізм, як правило,
вкладається якийсь цілком певний сенс, наявність варіантів та
іманентна амбівалентність, відповідно, урізноманітнює й перцепцію. Адже «…відомо, що живе вживання мовних одиниць
стимулює їхнє варіювання. Ось чому величезна кількість фразеологічних варіантів фіксується перш за все укладачами пареміологічних збірників і діалектними словниками й картотеками.
Пять, десять і більше варіантів ФО — такою є «норма» їхньої варіантності. Причому більшість так званих варіантних зворотів
важко назвати оказіональними, принаймні вже тому, що вони
фіксуються на доволі великій території» [8; 6].
А от питома вага сербських і хорватських назв спорідненості
на зразок стриц (дядько, брат батька), стрина (дружина брата
батька), ујак (дядько, брат матері), ујна (дружина брата матері),
брат од стрица (двоюрідний брат, син дядька по лінії батька), брат
од ујака (двоюрідний брат, син дядька по лінії матері) тощо у фразеології на сучасному етапі дещо звужується, хоча дані лексеми
й належать до назв відносно близьких родичів. Цьому, можливо,
сприяє стійка й тривала загальноєвропейська тенденція до зменшення кількісного складу сучасних родин, яка вже досягла й відносно патріархальних Балкан. Так, наприклад, одне з авторитетних хорватських етнографічних джерел засвідчує, що «типологія родини й домашнього господарства в Хорватії наприкінці 19
і в першій половині 20 століття була іншою, ніж можна було б
очікувати від аналізу етнографічного матеріалу. Зокрема, в етнографічних джерелах … й у другій половині 20 століття, переважають описи великих родин і домашніх господарств…, і майже
зовсім відсутні описи життя в невеликих родинах, які вже на початку 20 століття домінували на великих хорватських територіях… Статистичні джерела вже за останні десятиліття 19 століття
проливають зовсім інше світло, … засвідчуючи, зокрема, невелику кількість членів родин» [15; 252]. Те саме, на жаль, стосується
і Сербії, й Чорногорії, де великі патріархальні родини теж потроху зникають, причому не лише в містах, а й у селах. З колоритних висловів, у яких обіграні назви близьких родичів, можна
назвати наступні фразеологічні єдності: «пасји стриц» — чортополох [19; 368] (з явно негативною конотацією); «чудан сват» —
дивна, дивакувата людина [19; 534] (з нейтрально-іронічною
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конотацією); «ujak iz Amerike» — американський дядечко, який
залишив майно у спадок [23; 716] (з позитивно-іронічною конотацією), а також прислів’я: «Добро је коме је Бог ујак» [3; 271];
«Зетова врећа није нигда пуна» — «Зять любит взять, да не любит
отдать» [17; 74]; «Ко нема зета, нема ни магарца (каже ташта)»;
«Не уздај се, тасте, да те зети часте»; «Тешко пуници на зетовој
храници» [3; 273]; «Свака свекрва мрзи на снаху» — «Журлива, что
свекровь» [17; 109]; «Svekrva ni od gnjile nije dobra, a nevjesta ni
od gnjile ni od meda» [16; 119]; «Игра мечка пред чичином кућом. —
Доћи ће и пред нашу» — «Будет и на нашей улице праздник» [17;
75]. Сербські й хорватські прислів’я, що ґрунтуються на термінах
спорідненості, м’яко кажучи, теж не просякнуті духом родинної
любові: хоча в другому, третьому, п’ятому й шостому прислів’ях
і немає лексем з негативною конотацією, ні зять, ні свекруха, ні
невістка аж ніяк не характеризуються позитивно. Навпаки — наявний старий, як світ, латентний чи явний конфлікт між свекрухою й невісткою; теща чи тесть, котрі в другому прислів’ї «залишаються за кадром», теж не в надто великому захваті від зятя,
і навіть дядькова хата є предметом заздрощів. Російські еквіваленти прислів’їв, які, щоправда, дають менше чисто словесної інформації, є при цьому не менш іронічно-їдкими й сповненими
внутрішньої експресивності.
Надзвичайно колоритну групу термінів спорідненості в сербській фразеології являють собою лексеми «муж» («човек») і «жена» (у значенні «дружина»), адже самá тема подружнього життя завжди була й залишається в народі приводом не лише для
позитивних емоцій, а й для гумору, глузування, іронії тощо.
Здорова народна мораль, заснована на міцній родині, сконцентрована в наступних широковживаних прислівях, які ми розташуємо за динамікою зміни «тональності», себто:
від позитивної конотації → через позитивно-іронічну → до негативно-іронічної,
а далі → до негативної, і так, → аж до «чорного» гумору:
«Муж је глава а жена срце куће» [3; 269], «Чоловік у домі голова,
а жінка — душа» [13; 167]; «Мој је муж колик’ спуж, шига мига, нема
ми га!» — «Хоть плох муженек, да затулье мое: завалюсь за него —
не боюсь никого» [17; 93]; «Муж је муж макар био као пуж» [20; 93];
«Жена носи мужа на лицу, а муж жену на кошуљи» [13; 168], «Від
сердитої жінки постарієш, від доброї — помолодієш» [13; 168];
«Тешко мужу који жене нема, а још теже који се са врагом натеже (са злом женом)» [3; 269]; «Докле ти је код мајчице, мирнија је од
овчице; А кад се с мужем здружи, од аршина језик пружи» [3; 269];
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У башти сам ружа докле немам мужа» — «Гуляй, покуда голова не
покрыта; Покроют головушку, наложат заботушку» [17; 115]; «Два
пут је чоек у своме животу весео: првом кад се ожени, а другом кад
жену укопа» — «Дважды жена мила бывает: как в избу введут да как
вон понесут» [17; 68]. Доволі виразним є й фразеологізм «трајати
колико мачки муж» [20; 114], в якому, безперечно, наявне оте
«семантичне збагачення» при вихідній метафоризації, яке професор Б. О. Ларін вважав одним з етапів перетворення вільного сполучення слів на фразеологізми [детальніше про це див.:
6; 144–145]. Таким чином, «мобільність, нестійкість лексичних
характеристик фразеології забезпечують її динамізм, готовність
до постійного оновлення, підвищує експресивінсть, таку важливу для її функціонування. Стабільність, стійкість її чисто фразеологічних ознак гарантує тотожність ФО, розуміння їхнього образу при всіх відмінностях його формального втілення, фіксує ФО
в часі й просторі» [8; 10].
Предметом окремого лінгвістичного дослідження може бути
семантика й діапазон стилістично-експресивної семантики сербських лексем «баба» і «бака» як термінів спорідненості, що органічно вплітаються до образної тканини багатьох фразеологізмів на кшталт: «баба-девојка — стара діва» [19; 23], «Ђе ђаво не
може што свршити онђе бабу пошаље» — «Где сатана не сможет,
туда бабу пошлет» [17; 71] або ж «to zna i ćorava baka — це усім
відомо» [23; 10]. У таких розвідках неодмінно має бути присутнім
східнослов’янський компаративний фон, адже аналіз відмінностей семантичного й емоційного характеру між сербськими,
українськими, російськими й білоруськими фонетичними відповідниками лексеми «баба», що одразу впадають в око, може
бути вельми виграшним моментом.
Ще одним цікавим аспектом функціонування термінів спорідненості у фразеології є проблема внутрішнього діалектичного
співвідношення її тенденцій до імпліцитності й експліцитності:
«Стійкість фразеологічної одиниці … виявляється в збереженні структурно-семантичної моделі вихідного поєднання. Проте
тенденції до збереження цієї моделі протистоїть тенденція до
звуження або розширення кількості фразеологічних компонентів. Під імпліцитністю ми розуміємо сáме прагнення фразеологізму (resp. великого контексту: байки, прислів’я і т. п.) до
зменшення кількості компонентів до однієї лексеми, під експліцитністю — (resp. однієї лексеми) до збільшення кількості
компонентів. … Ідея «згущення» байки й прислів’я до приказки (resp. фразеологізм), висунута ще О. О. Потебнею, до нашого
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часу спонукає лінгвістів вбачати головний напрям фразеологізації сáме в процесі зжимання, імплікування більшого контексту
в напрямі до стійкого сполучення. Випадки розгортання менших
мовних одиниць в більші часто-густо ігноруються й навіть підганяються під процес імплікування. Це порушує діалектику створення й розвитку фразеології…» [9; 76–77]. У контексті тенденції
до експліцитності на особливу увагу заслуговують сучасні сербські й чорногорські короткі жартівливі літературні стилізації,
які тяжіють до народних притч, анекдотів або ж розгалужених
форм фразеологізмів, які конкретизують і колоритно розширюють «згущений» зміст фразеологічних одиниць. Такі літературні
форми, як правило, засновані на навмисному нагромадженні великої кількості різних термінів спорідненості, в яких кінець-кінцем уже неможливо розібратися. Найчастіше вони просякнуті
м’яким гумором і доброзичливим ставленням автора до недоліків своїх співвітчизників. Таким є, наприклад, коротке сатирично-алегоричне оповідання В. Видаковича «Ко је коме род?» про
серба Міле, який, сівши на потяг або в автобус, як правило, заводить з кимось із пасажирів характерну розмову, спрямовану на
пошук родичів, уривки з якої ми тут наведемо: «— Жикин венчани кум је брат од ујака Вулетове друге жене!»; «— А Вулетова
прва жена је сада удата за Ациног брата Владу, оног Владу
што је служио војску са Столетовим сестрићем…»; «— А да
знаш, пошто је тај Столетов сестрић исто тако и Милевин девер, а Милевина заова сестричина Владине стрине која је Ацина
снаја, ти и ја смо род!» [2; 100–101]. Тенденцію до експліцитності
можна проілюструвати також на прикладі чорногорського оповідання під промовистою назвою «Ђевер и снаха»: «Умро један
Сировчанин; његова жена кукајући и наричући за њим, окрене
се свом ђеверу, који је био познати шаљивчина, и заврши тужбалицу овим ријечима:
Кунем ти се мој ђевере,
Да се никад удат нећу.
А ђевер се окрене па ће њој:
И ја тебе снахо моја
Да те нико узет неће.
Присутни се, иако су били код мрца, сви гласно насмијаше»
[1; 122].
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Таким чином, сербська фразеологія, пов’язана із термінами
спорідненості, актуалізує необхідність дослідження загальних
когнітивних механізмів виникнення й «продукування» лексики, що є вербалізованим втіленням сенсу відповідних концептів,
уявлень про картину світу й формування менталітету різних народів. Розглянуті фразеологічні одиниці здебільшого свідчать
про наявність близьких мовно-етнічних стереотипів і подібних
психологічних кліше у носіїв слов’янських і неслов’янських мов.
Цікавими і малодослідженими аспектами цієї проблематики
є етносимволіка і етнообраз слова, а також питання, стосовні відтворення безеквівалентної фразеології методом фразеологічного калькування або застосування дескриптивної перифрази [детальніше про це див., напр.: 5; 154].
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СЕРБСЬКИХ
ПЕРЕКЛАДАХ

Людмила Попович

Любов і смерть у поезії
Десанки Максимович та Лесі Українки
Єдина збірка вибраних поезій видатної української поетеси
Лесі Українки, перекладена на сербську мову, має символічну
назву «Ломикамінь»*, що є також її найуспішнішим поетичним
портретом, символом творчості та життєвого шляху. Згадана
збірка, з перекладами Десанки Максимович, Йованки Хрвачанин
та Мілана Ніколича, є вибіркою лірики Лесі Українки, і за цілісністю ідеї, яка розвивається від вірша до вірша, її можна витлумачити як своєрідний ліричний цикл. Ідеться не лише про композиційний прийом, що допомагає тематично об’єднати певну
групу різноманітних поезій, кожна з яких є цілісністю сама по
собі, а й про спробу в якомога найкращий спосіб представити
сербському читачеві провідну ідею творчості поетеси. На структурну цілісність збірки вказує сама назва, поетика якої декодується у вміщених тут поезіях. Символіка ломикаменю змінюється, розширюється і росте у контексті збірки та досягає свого
конкретного й повного вираження у поезії «Уривки з листа» (пер.
Й. Хрвачанин). Так, ломикамінь — неологізм Л. Українки для
квітки, що розкриває свої пелюстки на камені, — набуває багатовимірної символіки, втілюючи приховану силу слабкого створіння**, яку це створіння у боротьбі зі смертю, увінчаній вічним прагненням життя через зміну природних форм, черпає з любові.
Леся Українка свої вірші часто укладала в цикли***, які утворювали єдність, пов’язану із протиставленням мажорної теми весни
і мінорного осіннього настрою печалі та хвороби. Поетеса прагне
гармонії, яка виявляється у нюансованих протиставленнях картини пейзажу і настрою. Мотив пейзажу обрамлює та супроводжує інтимну драму, піднесену до універсальної теми діалектики існування.
* Л. Украјинка, Ломикамен, Песме, прев. Д. Максимовић, М. Ноколић,
Ј. Хрваћанин. Припрема и предговор М. Николића, Београд, 1971.
** У звязку зі згаданим символом цікавою є ілюстрація збірки житій із серії
«Хиландарски путокази» під назвою «Сила се Божија у немоћи показује», де
зображено кипарис, що виріс на камені (Манастир Хиландар, Београд, Нови
дани, 1995).
*** О. Бабишкін, Леся Українка // Л. Українка, Твори в десяти томах, т. 1, Київ,
1963, с. 19.
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Цикл «Ломикамінь» починають і завершують переклади Десанки Максимович. Її перу належить більшість перекладів у збірці, серед яких і два цикли — «Подорож до моря» (1888), «Мелодії»
(1894) — та поема «Віла-посестра» (1911). Перший вірш «Надія»
(1880) вводить до мінорної теми розчарування та відчаю із невеликою надією і продовжується віршем «Сапфо» (1884). У плані
поетики, ці вірші не становлять особливої цінності, тому що належать до початкового періоду творчості Лесі Українки (вірш
«Надія» вона написала у дев’ятирічному віці), але набувають особливого змісту в контексті розкриття символіки згаданої гармонії двоголосся. Очевидно, що «Сапфо» однаковою мірою близька обом поетесам — «сповідальну поезію найчистішого лиття»*
грецької поетеси впізнаємо у їхніх опусах і як ознаку жіночого
письма, і як відлуння особистих доль, і як пошук нових змістів
універсальних тем.
Відчуттям смутку віє від образу Сапфо. Цей сум породжує
сум’яття, думки і настрої випереджають одне одного, спогади
про славу, велич, підступність і людське кохання змінюють надія, відчай… Так у музиці одна партія посилює іншу, контрастує
із третьою, а всі разом вони створюють багатоголосу мелодію.
Слухаємо пісню Сапфо: песму прожету сву / тугом прати на лири /
а с песмом јој у срца дну / жалост се велика шири. Вірш закінчується
трагічно: девојка / искида венац од ловора / и нађе крај својој песми /
у валима шумнога мора**, — однак залишається відчуття незавершеності. Шум вируючого моря справляє враження потужного
мажорного акорду. Остання строфа вірша довершує першу та
водночас відсилає до неї, формуючи петлю. Немає завершення,
існує рух по колу, вічна зміна природних форм. Таким чином,
причина смерті зникає, витісняється і заперечується, а формується антитеза із попереднім мотивом відчаю.
Антитезу кохання — «процесу, що має вищий зміст від простого завершення»,*** — та виклику смерті Десанка Максимович
визнає як свою вічну тему, яка супроводить її творчість від
першої збірки «Песме» (1924)****, де спонтанно виникає протиставлення двох вічних начал людського існування, до ідейної
* В. Живојиновић, Сећање на Десанку Максимовић // Д. Максимовић,
Сабране песме, т. 5, Београд, Нолит, 1987, с. 240.
** Л. Украјинка, Ломикамен, Песме, 1971, с. 12.
*** З. Гавриловић, Светли лукови трајања (Шездесет лета поезије Десанке
Максимовић) // Д. Максимовић, Сабране песме, т. 5, Београд, Нолит, 1987,
с. 277.
**** Д. Максимовић, Сабране песме, т. 1, Београд, Нолит, 1987, с. 10–138.
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компіляції у збірці «Слово о љубави» (1983), де виокремлено цикли «Обмане», «Апокрифи о немуштима» та «Пешчани сат»*.
В останньому з наведених циклів («Пешчани сат») привертає до себе увагу поезія «Крадљивци пролећа»**, в якій Десанка
Максимович згадує свою українську посестру та додає до плетива поезії її картину — ту један опчињено слуша / сећања одјеке…
Ту — анафорична проформа, яка пов’язує цілий вірш із першою
строфою — у великом расаднику пролећа, — і водночас нагадує
вірш Лесі Українки із циклу «Мелодії».
Стајах ослушкујућ пролећа час,
Оно је мени много рећи знало,
Сад ми је певало песму на сав глас,
Сад тајанствено — тихо шапутало.
Оно је опевало љубави свет,
Младост, и надања, и радовања,
Оно је мени препевало опет
Оно што давно маштах и сањах.
(«Мелодије», прев. Д. М.)***
Прислухання до весни, мелодія оновлення природи і власного серця пронизує цілий цикл, який ідейно пов’язаний назвою, а найбільша напруга втілення ідеї досягається у віршах
«Стояла я і слухала весну» «і «Хотіла б я піснею стати» («Стајах
ослушкујући пролећа час» і «Ја бих песма хтела да будем»****).
Мелодія циклу починається мінорно та дуже тихо (pianissimo),
тут чуємо два голоси. Це голоси однієї душі, внутрішній діалог
роздвоєної свідомості. Перший голос обрамлює кожну строфу
через повторення на її початку і в кінці, він створює картину
пейзажу, який зачаровує тендітними порухами настрою ліричного суб’єкта. Якщо виділимо «партію» першого голосу, отримаємо наступну картину: ноћ је била тиха и тамна / <…> у врту
ветар замро болно / <…> у даљини светлост затрептала… Десанка
Максимович уводить у другій та третій строфі в початковій позиції прийменник у, який нагадує чарівне завивання вітру вночі, Леся Українка такого самого ефекту досягає за допомогою
* Д. Максимовић, Сабране песме, т. 5, Београд, Нолит, 1987, с. 10–115.
** Д. Максимовић, op. cit., c. 100.
*** Л. Украјинка, Ломикамен, Песме, 1971, с. 34.
**** Л. Украјинка, op. cit., c. 35.
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щілинних в і с. Така картина вносить настрій пробудження природи в очікуванні змін, а також неспокою та збудженості душі
в очікуванні кохання. Другий голос накладається на перший:
остала сам, мили, с тобом дуго / и гледала те с тежњом и тугом…
Тут лірична героїня робить спробу аналізувати свій внутрішній
стан. Якщо перший голос інтуїтивно передбачає страждання
і навіть смерть — світлом вдалині може бути й холодне сяяння
зірок: … ко да ме оштрим проби ножем / У даљини је светлост затрептала (нагадує символіку «зелених зірок»* А. Блока), — то
другий голос все аналізує, споглядаючи з відстані. Фольклорнопоетичний паралелізм чи багатоголоса композиція символістів**, чи одне й інше разом, помножене на музичну обдарованість поетеси? Про це можна написати окрему працю. Нас
у цьому вірші цікавить мотив зародження кохання, поєднаний
зі смутком, що веде до кінця. Поетеса захищається перед новим
почуттям, відштовхує його, біжить від мелодії, що її охоплює —
Не певајте ту песму, не треба***, — але зрештою віддається всемогутній силі кохання:
Нек звоне маштања и хтења
И заветни о срећи сан,
Јасније но звезда треперења,
Звучније но талас узбуркан.
(«Ја бих песма хтела да будем», переклад Д. М.)
Отже, вже вдруге у цьому циклі з’являються зірки. Першого
разу вони привносять неспокій та гнів, попереджаючи про
смерть ліричного суб’єкта: душа ми тугује и пати / док јасне звезде осматрам. Смеју се равнодушно оне / а њин ме мами плам. Хоча
в оригіналі уривок із вірша Сапфо, поетеси та перекладачки своєрідного феміністичного кола з острова Лесбос, чия поезія часто сповнена відкритих любовних зізнань дівчатам, яким вона
надавала відповідне виховання і котрі її навчали поетичному
мистецтву, містить строфу, що наводить на споглядання місяця (Селени), Леся Українка майстерно уникає мовної пастки
(слово місяць в українській мові, на відміну від грецької, чоловічого роду) і зберігає гендерну домінанту, таким чином уводячи до контексту вірша зірки. Так вони представляють ліричний
* К. Тарановський, Зеленые звезды и поющие воды в лирике Блока, Russian
Literature, 4, 1980, 363–376.
** М. Ільницький, Таємниці музи, Київ, 1971.
*** Л. Украјинка, op. cit., c. 30.
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контекст виключно у Лесі Українки. З одного боку, зорі зберігають еротичну вісь у згаданій поезії Сапфо (кохання до Фаона —
це чистої води вигадка, до якої вдається Леся Українка), а з іншого, — носять зазначений символічний відбиток. У такому
контексті виявляється ясна символіка метаморфози поетеси.
Перевтілення у пісню означає прийняття кохання та смерті, яку
вона неминуче носить, але кінець можна перемогти піснею, яка
протиставляється сяянню зірок і шуму хвиль (накладання на
смерть Сапфо через кохання — Фаон чи інша з її вихованок, не
важливо з цієї перспективи). Цикл завершується мажорним гімном, який прославляє перемогу кохання над смертю та втілює
антитезу зі згаданим мінорним початком.
Десанка Максимович упізнає символіку метаморфози, яка
в її очах звільнена від символістських впливів, ближча до метаморфоз природи. У згаданій збірці Десанки Максимович
«Слово о љубави», поезії, пов’язані ідеєю пробудження природи («Пролећна вртоглавица») та її швидкого наближення
до вмирання, в якому звучить мотив зворотного відліку життя
(«Пешчани сат»), на перший погляд, не додають нічого нового до
філософської теми марнування життя. Однак, у середньому циклі раптово з’являється мотив зачаття, який сприяє відліку часу,
що здійснює перелам у монотонному циклі вічного оновлення,
утворює точку, де завершується підрахунок. Перед нами оргії:
трави переплітаються у лихоманці любовного єднання («Вече на
ливади»), комахи з несамовитими очима паруються, земля в очікуванні зливи облизує потріскані губи («Богомољке»). Таким чином, кохання із оновлення та вичікування ніжності переростає
у заклик до смерті та усвідомлення кінця. Завершення сприймається спокійно, мов неминучий факт, мов наслідок віддачі коханню. «Я не знаю у сербській поезії віршів, у яких так жорстоко йдеться про смерть, — зазначає Зоран Гаврилович, — <…> це
чистої води жорстокість, що якнайглибше розкриває зміст такої
поезії; це не інтелектуальне, наперед дане припущення, це примирення зі смертю, яке виникає через кохання, це антижорстокість, якій нема рівних у нашій поезії»*.
Етнологи фіксують, що примітивні люди порівнювали смерть
із актом зачаття (відповідно, народження із воскресінням),
таку ж подібність помічають і філологи. Саме тому таємницю
кохання, яке народжується зі смерті у всіх недоказаних та невідомих явищах інстинктивно може відчути лише жінка. Десанка
* З. Гавриловић, Светли лукови трајања (Шездесет лета поезије Десанке
Максимовић) // Д. Максимовић, Сабране песме, т. 5, Београд, Нолит, 1987, с. 277.
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Максимович і Леся Українка не пізнали фізичного болю пологів, але щодня відчували муки та радість своїх дітей — віршів.
Творчий шлях обох поетес можна порівняти із творчими силами природи, пов’язаними із розвитком рослинності та їх плодючості. У їхній поезії природа, з якою вони себе повністю ототожнили, вічна у повторенні річного циклу — від весняного пробудження до зимового заспокоєння, а людина — специфічна її
частинка: тіло не відновиться після смерті, та душа житиме вічно.
Душа оновлюватиметься кожної весни розростанням трави, появою листя на гіллі, поверненням пташок і гомоном кохання.
Заједно под птичији и мој кров долеће;
Заједно душа пева с биљним соком,
И крв тече истим кривим током
Са бујицама у пролеће.
(«Пролеће гнездо гради»)*
Спиймаючи людину як частинку любовної енергії, чиєю метою є заповнити світ навколо себе і знову почерпнути з безкрайніх запасів природи, Десанка Максимович і Леся Українка
розвинули сильне відчуття містичного пантеїзму, часто підпорядковуючи своє відношення міфологічній фольклорній поетиці та відсовуючи на другий план самопожертву Сина Божого,
розіп’ятого й роздертого в серцях його сучасників на хресті зневіри та ненависті. Леся Українка, «досліджує доцільність т а к о ї
жертви в ім’я т а к о г о людства»** в поемі «Одержима», в той
час як Десанка Максимович вводить Його «до кімнати, де уві сні
розмовляє з тими, хто страждає через «скинутого нещасного
Перуна» («Оборени бог»)***.
Очевидним є той факт, що обидві поетеси розуміли язичництво не як антитезу християнству, а як різні етапи історичного
осмислення відношення до Космосу з боку людини, і в такому порівнянні надавали перевагу першому — кожна зі своїх міркувань.
Леся Українка, як вже було зазначено, піддає сумніву прийняття
жертви Ісуса, а Десанка Максимович у пошуках давно втраченого слов’янського братства бачить одну із причин його провалу у прийнятті християнства («Летопис Перунових потомака»)****.
* Д. Максимовић, Песме, Београд, 1980, с. 6.
** Л. Костенко, Поет, що ішов сходами гігантів // Українка Леся, Драматичні
твори, Київ, 1989, с. 19–20.
*** Д. Максимовић, Песме, Београд, 1980, с. 161.
**** Д. Максимовић, Сабране песме, т. 4., Београд, Нолит, 1987, с. 70–155.
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У пантеоні обидві поетеси почесне місце відводять лише божеству любові, яке найчастіше персоніфікується у жіночому образі, з яким поетеси самоідентифікуються, але не тієї любові, що
«терпить довго, доброчинною є, не заздрить, не гордиться, не
підноситься, не робить того, що негоже… все зносить, у все вірить, на все надіється, все терпить» (1. Кор. 15, 4–8), а любові, що
рятує та оновлює, кидає виклик і потребує, вимагає помилування, перетворює матеріальне на духовне, смерть на життя.
Цілковиту одностайність у втіленні такої ідеї любові поетеси
демонструють, незважаючи на часову дистанцію, у поемі «Віла —
посестра», яку пише Леся Українка, натхненна сербським фольклором, а Десанка Максимович перекладає сербською аж через півстоліття, закриваючи таким чином коло і відкриваючи
нові стежки її мотивів. «Віла — посестра» була опублікована
1911 року, хоча дослідники* й погоджуються, що її перша частина, де ми впізнаємо мотиви сербських героїчних пісень, була завершена до 1898 року. Образ віли виник під безпосереднім впливом сербських пісень, які Леся Українка читала у добірці та перекладі українською Михайла Старицького («Сербські народні
думи і пісні» видані у Києві 1876 року). Мотив звільнення героя із
в’язниці з допомогою жінки, який домінує у першій частині поеми, Леся Українка могла зустріти як у сербському, так і в українському фольклорі («Марко Краљевић и кћи краља арапскога»,
«Женидба Влашића Радула» у перекладі Старицького, «Дума
про Марусю Богуславку» в «Исторических песнях малорусского народа» Антоновича и Драгоманова — дядька Лесі Українки),
хоча магічний елемент, який знаходимо у поемі (летючий кінь
віли, приспання сторожа, визволення із в’язниці), вказує на сербський епос як справжнє джерело натхнення**. Друга частина поеми з’являється після тринадцятирічної паузи, що значною мірою вплинула на концепцію в цілому. Основний мотив другої
частини — вбивство героя-побратима після його звільнення — не
лише запевняє нас в оригінальності поеми Лесі Українки, а й
виносить на перший план міфотворчий елемент її творчості. Можна поставити питання: що дійсно привабило Десанку
Максимович у цьому творі –формальна подібність із сербським
фольклором чи філософська ідея про кохання, яка є тотожною
* М. Драй-Хмара, Поема Лесі Українки «Вила-Посестра» на тлі сербського
та українського епосу // Вибране, Київ, 1989, с. 354–367; Б. Галущук, Леся Українка
і сербський фольклор // Міжслов’янські літературні взаємини, Київ, 1958, с. 262–
279; І. Журавська, Леся Українка та зарубіжні літератури, Київ, 1963.
** М. Драй-Хмара, op. cit., c. 371–380.
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вмиранню і народженню? Утім, воно втрачає зміст, якщо розглянути наступні чинники.
Образ жінки-борця за любов та щастя коханого чоловіка є типовим для творчості Лесі Українки (Міріям — «Одержима», Донна Анна — «Дон Жуан», віла — «Віла-посестра», нарешті, мавка
як архетип визволителя від мук, фізичних чи духовних, самовідданістю і сублімацією життя — «Лісова пісня»). Близьким він
є і Десанці Максимович, яка до міфологічного рівняння «жінка =
земля = джерело»* додає смерть у площині звільнення від мук та
народження життя через нові форми існування вічної природи.
— Краљу словински, ја сам она
којој су се пре толико векова и дана
молили твоји преци,
ја сам Морана,
богиња смрти…
И не жали ноћас ове војнике:
после смрти нема бола,
изгинула војска сад не пати
одмара се мирно на папрати
као да је папрат сама.
И Морана,
…пође нечујно по разбојишту
и њена тамна рука
ослободи земаљских мука
и Рашана, и борце с Црна Мора
и краљеве рањене копљанике.
(«Морана», виділення Л. П.)**
Мотив звільнення героя від страждань через смерть у «Віліпосестрі» Десанка Максимович не лише сприймає як близький,
а й виявляє його у перекладі, додавши фінальну фразу до монологу героя, який дорікає вілі за її миттєву слабкість у відповідь на
прохання зробити останню послугу — забрати життя:
За що, Боже, покарав так тяжко,
що не дав юнака побратима,
а судив посестру — сюю Вілу?
От тепер я помочі не маю,
тільки маю жалощі дівочі.
* Erich Neumann, The great mother, Princeton, NY, 1955, p. 128.
** Д. Максимовић, Песме, Београд, 1980, с. 325.
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Зашто ли ме, господе, кажњаваш?
Не даде ми, боже, побратима,
Већ ми даде вилу-посестриму,
Те сад тако помоћи не видим,
Већ запевке слушам девојачке,
А и без њих имам доста мука.
Міфотворчий елемент у поемі максимально виявляється у фінальній сцені, де завершується цикл перетворення віли і формується тріада «сестра — кохана жінка — мати», яка наслідує відомі міфологічні тріади відповідно до трьох фаз місяця та річного руху сонця: «дівчина — німфа — стара жінка», «верхній
світ — земля — нижній світ», персоніфіковані в тріадах богинь*.
До такого висновку доходимо й тому, що у поемі віла переживає
зміни за три дні — від прекрасної богині на летючому коні до
старої селянки (перевтілення символізує втрату її свободи), щоб
зрештою знову стати білою вілою після вбивства свого побратима. Подібні перетворення переживає і мавка у «Лісовій пісні»,
яку Леся українка написала незабаром після «Віли-посестри». Як
і віла, мавка втрачає свою красу та магію, ставши селянкою через
любов до смертного чоловіка, як і віла, переживає смерть свого
коханого, після чого її душа, що жила у старій вербі, готова знову
ожити навесні. Мавка не вбиває свого обранця, але причина його
смерті в коханні, до якого він не зміг зрости. Це підштовхнуло
дослідників до того, що в ньому вбачають символ життя, з яким
бореться поетеса, створюючи свою легенду**. Вбивство у мить
кульмінації любові у «Вілі-посестрі» сприймаємо як звільнення
та очищення, яке знову повертає силу народження-створення.
Сахранила вила побратима,
Ускочила на коња, крикнула:
«Ој, носи ме, носи у просторе!
Јад ме дави. Срце ми је тесно!»
Коњ узлете повише облака
И узнесе госпу у просторе.
Тужбалицу тужну започињс.
Људи веле: «Гром пролећни јечи.»
Сузе горке бела вила рони,
Људи веле: «Дажд пролећни сипи.»
* Р. Грейвс, Мифы древней Греции, Москва, Прогресс, 1922, с. 7.
** М. Драй-Хмара, оp. cit., с. 438.
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Понад горе дуге се узвиле,
По долини оживеле реке,
Гудурама траве бујне ничу,
Заоблачна тешка туга тихо
На земљи се у радост претвара*.
Метаморфози віли дали деяким дослідникам** підґрунтя
для пошуків схожості між нею та Психеєю із «Золотого осла»
Апулея. Подібно до Психеї, віла змушена шукати свого коханого всупереч перешкодам, так само, як Психея, використовує
ніж як знаряддя смерті і, як Психея, освітлює морок, у якому
знаходиться герой. Однак, від цього місця спостерігаємо невідповідність між грецьким міфом та поемою, що тлумачимо як
синтез жіночого та чоловічого начал у вілі, котра асоціюється із
амазонкою.
Утім, універсальність віли, особливо помітна у завершальній сцені, вказує на інший образ із «Метаморфоз» — богиню Ізіду, втілення її численних іпостасей — милостивої Матері богів, господині моря, землі і неба, зорі вечірньої і вранішньої, спасительки і єдиного притулку всіх ображених,
але й праведного судді винуватців***. Помічені подібності між
Ізідою та Білою богинею, що є символом зародження кохання та смерті, зародження та вмирання місяця (небесного
світила), «блідого у мить зародження, з червоним відбитком
у повноті кохання і темного при зменшенні, що символізує
смерть», належать А. А. Годію****, який коментує «Білу богиню»
Роберта Грейвса. А подібність між південнослов’янською вілою і білими богинями у німців, чехів та моравчан помітив
А. Афанас’єв*****, чия етнографічна праця «Поэтические воззрения славян на природу» знаходилась у бібліотеці батьків Лесі
Українки******.
Дивовижні зміни віли, що з посестри перетворюється на жінку, яка страждає через муки свого коханого та забирає в нього
* Л. Украјинка, op. cit., c. 80.
** А. Гумецька, До питання символіки «Віли-Посестри» // Сучасність, 9,
1996, 11–116, с. 113.
*** Луцій Апулей, Метаморфози, або Золотий осел, Київ, 1982.
**** А. А. Тахо-Годи. Роберт Грейвс — міфолог-поэт // Мифы древней Греции,
Москва, 1922, 577–584, с. 579.
***** А. Афанасьев, Поэтичесские воззрения славян на природу, Москва, 1866–1869,
т. 3, с. 154–155.
****** Про те, що ця книга була в особистій бібліотеці родини Косач (справжнє
прізвищу Лесі Українки), пише Михайло Драй-Хмара, op. cit., c. 374.
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життя, на матір, що дарує життя через дощ, перетворюючи «захмарний смуток»- смерть у радість-народження, підтверджують
висновок про те, що всі три іпостасі віли є дійсно персоніфікаціями тріади «КОХАННЯ-СМЕРТЬ-НАРОДЖЕННЯ», чия поява натхненна як знанням слов’янської міфології, так і пошуками втілення універсального образу жінки-борця-творця, з яким
ідентифікується поетеса.
Метаморфози віли в поемі супроводжуються змінами героя —
з гордого витязя він перетворюється на відчайдушного старця,
що мов голуб сизий, а в завершальній сцені сідає на руки віли як
дитя, що тремтить та звивається плачучи-ридаючи.
Таку артикуляцію міфу не могла не помітити Десанка Максимович, котра й сама цікавилась нерозривною пов’язаністю неба,
землі, і її надр у таїні народження життя.
Планини која никад није имала млека
набрекну груди
и белу одојчад облака гоји
и месец се као у младости узбуди
кад је угледа млеком обливену
(«Рађање љубави»)*
Фінальна сцена зародження життя зі смерті є типовою для
Лесі Українки, нею вона завершує і «Касандру», коли пророчиця
вбачає у полум’ї Трої квітку гранату, і «Лісову пісню», яку можна
інтерпретувати як ідейне продовження «Віли-посестри».
У драматичній поемі «Лісова пісня», котру по праву вважають
вершиною творчості Лесі Українки, головний образ Мавки — лісової віли, запозичений із фольклорно-міфічної традиції (разом у поемі функціонує близько 40 міфологем), не має душі.
Український письменник М. Коцюбинський у романі «Тіні забутих предків» описує це міфічне створіння так: «Йшов біля неї
і боявся залишитись, щоб не побачити криваву рану на її спині, де було видно серце, утробу і все, що в нявки буває». Леся
Українка у кінці поеми дарує своїй героїні душу в обмін на любов, яку та виплекала у своєму серці.
Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я маю в серці те, що не вмирає!
(«Лісова пісня»)
* Д. Максимовић, Песме, Београд, 1980, с. 162.
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— викрикує Мавка і завдячує тому, хто проклятий на втечу
від самого себе через те, що зневірився у їхній світлій любові: Ти
душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос.
Образ верби невипадково внесений до фантастичного плетива драми: здатність вербової гілки, зламаної та кинутої на землю,
знову проростати навесні, пов’язана з ідеєю народної міфології
про безсмертя та воскресіння. Мить смерті вербової гілки символізує народження та вічне оновлення:
Легкий, пухкий попілець
Ляже, вернувшися, в рідну землицю,
Вкупі з водою там зростить вербицю, —
Стане початком тоді мій кінець.
(«Лісова пісня»)
У священну таємницю гілки посвячена й Десанка Максимович:
Наједном тада било ми је јасно
да цео живот је и све у њему као грање,
да враћа се што је било некад
и што сад цвета доживеће умирање.
Мир нека те мој не боли нити чуди.
Због сете моје немој се бојати.
Кад у свету око нас све буде и прође
песма грања ће још остати.
(«Писмо»)
У поезії обох поетес як єдиний стабільний елемент, незнищенний та вічно оновлюваний, функціонує земля, з якої все виникає
і до якої все повертається. Інстинктивно поєднавши Святе письмо, міфологію та органічну хімію, інтуїтивно пізнавши найбільшу таємницю життя, обидві погоджуються:
Земља јесмо,
сваку нашу честицу и влакно
испиће она до дна, полако,
жеђ ћемо утолити корењу храшћа,
кукцима каква подземног збега.
Земља јесмо,
смрт ће нас искапити
безбројем цевки и натега.
(«Земља јесмо»)
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Мати-землице потішся!… — діти з тобою зостались,
лихо, і зрада, і горе — все їх зближає до тебе,
а як доповниться чаша — вернуться в надра твої.
Щастя такого не має людина ніколи.
Ти щастливіша над всіх. Земле, радій і цвіти!
(«3емля! Земля!»)
Поема «Віла-посестра» завершує збірку «Ломикамінь». Ідея
пов’язаності кохання та смерті, катафорично вказана у назві, задовольняє горизонт очікувань читача і кульмінує у цій поемі експлікацією персоніфікованої тріади «кохання — смерть — народження». Гімн творчому началу вічного оновлення у кінці поеми
звучить як антитеза до настрою відчаю на початку, репрезентуючи її як структурну цілісність ліричного циклу.
Переклала Іра Маркович
Взято з книги «Фокусна перспектива украјинске књижевности /
Људмила Поповић, Београд, 2007. — с. 114–126».

Таня Гаев

Рецепція української літератури
в сербській культурі
Ця робота є частиною докторської дисертації Рецепція української літератури в сербській культурі мр Тані Гаев, робота над
якою ще триває, а закінчення якої заплановане на кінець 2012 р.
Цією дисертацією уявлення про сприйняття слов’янських літератур в сербському культурному середовищі значною мірою
було б доповнено одною повною, а досі відносно рідко представленою — українською літературою.
Дослідження має на меті встановити, що вже було зроблено
у кількох подібних ситуаціях, відкритість сербської літератури і культури до явищ з інших, зокрема слов’янських літератур.
Щодо української літератури, це виняткова можливість на великому і в цілому ґрунтовному матеріалі дослідити і, мабуть, помістити в коло хронологічної поступовості не раз підкреслену проблему: традиційне нерозрізнення загального східнослов’янського
від домінуючого російського простору в сербському середовищі,
що часто призводить до ігнорування, а іноді і заперечення української специфічності — заради стереотипного уявлення про
цілу Росію і все російське.
Маючи це на увазі, одне з підготовчих завдань є і окреслення
початкового терміну — українська література — головним чином
для встановлення фактичного об’єму явищ, що були сприйняті
сербським середовищем, задля подальшого їх вивчення. Також,
на нашу думку, термін української літератури необхідно відділити від суто територіального принципу і, в будь-якому разі, залучити і літературу на українській мові поза межами української
етнічної території (політична еміграція, діаспора).
Інша, і не проста проблема є проблема обмеження цільового терміну, тобто, середовища, в рамках якого досліджується
рецепція української літератури. У певний період, а саме, для
представлення рецепції української літератури відповідними
є сербські періодичні видання з «пограничних» областей (скажімо, теперішньої Хорватії, або Боснії і Герцеговини, наприклад,
часописи Србобран або Босанска вила, які виходили в Загребі, Зора,
яка виходила в Мостарі і т. п.), де критеріумом є письмо (кирилиця), в інший період вирішальним чинником є саме належність

192

РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРБСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

сербської культури до ширшого контексту — в першу чергу, до
ширшого міжлітературного і міжкультурного співтовариства,
заснованого на загальній (сербсько-хорватській) літературній
мові (Сербія, Хорватія, БіГ в межах 1-ї і 2-ї Югославій), де вирішальними не є ознака сербський, ні письмо. В усьому тому точка
відліку є віртуальний сербський читач, тобто, споживач культурних цінностей, через сприйняття реальності якого проходить
процес рецепції.
В хронологічному сенсі, дана дисертація включає в себе час
з початку літературно відповідних українсько-себських контактів
з початку XVIII ст. до 2007 р., включно.
Щодо періодики, матеріал черпаємо з наступних серійних публікацій (в алфавітному порядку): Багдала, Браник, Бранково коло,
Вила, Градина, Дан, Даница, Застава, Звезда, Звонимир, Зорица, Јавор,
Књижевна реч, Књижевне новине, Народ, Нова искра, Ново време, Одзив, Одјек, Писмо, Побратимство, Развитак, Савременик плус, Савременик, Самоуправа, Србадија, Србобран, Српска реч, Српски књижевни гласник, Српски народни лист, Стража, Црногорка, а також
деяких інших. З окремих публікацій розглядаємо практично
всі авторські книги українських письменників, перекладені на
сербську мову (у не зовсім повному алфавітному переліку знаходяться твори, серед яких твори Юрія Андруховича, Володимира Винниченка, Олеся Гончара, Юрія Яновського, Михайла
Коцюбинського, Михайла Стельмаха, Василя Стефаника, та ін.),
також вибірки й антології (Антологија украјинске поезије Р. Пайковича, Антологија украјинске поезије ХVI–ХХ век Л. Попович, Антологија украјинске постмодерне приповетке Ю. Винничука) і т. п.
В даній дисертації ми намагаємося дослідити і ширший контекст рецепції, тобто, факти, які говорять про культурну і політичну орієнтацію сербського суспільства, а які сприяли або,
навпаки, ускладнювали сприйняття української літератури. Основне дослідження спрямовано в напрямку рефлексії 1) про
сербську літературну публіцистику, присвячену українській
літературі і 2) про сербські переклади з української літератури
і загалом переклади з української мови. Тут особливо важливо
відрізняти чи окремі твори української літератури приходять до
сербського читача безпосередньо, чи з допомогою перекладу-посередника, наприклад, російського.
На процес представлення одної літератури на іноземній мові
впливають фактори різних рівнів, якими є існування кадрів
перекладачів, що є результатом традиції взаємних культурних зв’язків та укоріненого обміну культурними цінностями;
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інформованість перекладачів про діапазони літератури; орієнтація перекладачів на окремі естетичні критерії під час вибору
текстів для перекладу, що є, на нашу думку, вирішальним фактором, тому що систематична рецепція одної літератури є передумова розуміння цілого культурного розвитку нації, якій вона
належить.
Дуже важливо і якими шляхами українська література приходить до сербського читача. Користуючись бібліографічними
виданнями, антологіями і збірками в дотеперішньому дослідженні, якими є: Руско-српска библиографија 1800–1925/Урадио
Д-р Александар Погодин*; Bibliografija Jugoslavije: Članci i književni
prilozi u časopisima**; Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova***; Юрій Яновський, Коњаници (роман)****; Властимир Ерчић,
Историјска драма у Срба од 1736. до 1860.*****; Антологија украјинске
поезије, Радослав Пајковић******; У инат ветровима, Антологија украјинске поезије ХVI–ХХ век*******. Приређивач др Људмила По* Руско-српска библиографија 1800–1925 / Израдио Д-р Александар Погодин:
I књига: Књижевност: I део: Преводи објављени посебно или по часописима, 5 Издање
Задужбине Каменка и Павла Браће Јовановића 5, Београд 1932, с. I–ХХХII, 1–287
[Српска Краљевска Академија: Посебна издања: Књига ХСII: Философски
и филолошки списи: Књига 22]
** Bibliografija Jugoslavije: Članci i književni prilozi u časopisima, 1 (januar–mart
1950) Bibliografski institut FNRJ, Beograd 1950, s. 1–284 [Glavni i odgovorni urednik
Borislav T. Blagojević; Urednici bibliografske obrade Darinka P. Milovanović, Jelena
S. Krstić, Zoran T. Stošić; Urednik decimalne klasifikacije Emil V. Popović; Tiraž
2000]
*** Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova [od svršetka XVIII veka do
1945], I: Nauka o književnosti: I/1: Književnost općenito. Teorija književnosti. Uporedna književnost, I/2: Historija jugoslavenskih književnosti: A–K, Izdanje i naklada
Leksikografskog zavoda FNRJ, Zagreb MCMLVI.
**** Јуриј Јановски, Коњаници (роман), Нолит, Београд 1965, с. 1–144; Наслов
оригинала: Юрій Яновський, Вершники; Са украјинског језика превео и поговор написао Др Стојан Суботин; Мала књига, 81; Уредник: Слободан Галогаж;
Технички уредник: Јован Недељковић; Коректор: Светлана Стошић; Штампа:
Графичко предузеће „Просвета“.
***** Властимир Ерчић, Историјска драма у Срба од 1736. до 1860., Институт
за књижевност и уметност, Београд, 1974, с. 1–459 (Студије и расправе, књига
ХII, Штампано уз финансијску помоћ Републичке заједнице за научни рад СР
Србије).
****** Антологија украјинске поезије, Радослав Пајковић: Избор, предговор,
белешке и превод с украјинског од истог аутора, „Петар Кочић“, Београд 1979,
с. 1–167 Библиотека Антологије; Уредник: Момчило Берковић; Рецензије:
Проф. Др Стојан Суботин, Проф. Др Тоде Чолак; Корице: Михајло Писањук;
РО „6. октобар“, Панчево, Др Касапиновића 11 (de visu).
******* У инат ветровима, Антологија украјинске поезије ХVI–ХХ век. Приређивач
др Људмила Поповић. Друштво српско-украјинског пријатељства Републике
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повић; Миодраг Сибиновић, Иза хоризонта, Огледи из руске,
украјинске, белоруске и грузијске књижевности*; Антологија
украјинске постмодерне приповетке, підготував Юрій Винничук**;
Тарас Шевченко Кобзар (Избор), Избор, редакција и предговор
Људмиле Поповић***; Олександар Довженко, Украјина у пламену, Избор из стваралаштва и живота О. П. Довженка, Приредио
др Јанко Сабадош****; Украјинске бајке на украјинском и српском
Српске, Бања Лука. Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске,
Српско Сарајево, 2002. Библиотека „Посебна издања“. Уредници: Слободан Наградић, Ранко Батинић. Рецензенти: проф. др Лука Шекара, Ранко Рисојевић.
Избор, предговор, коментари и превод: др Људмила Поповић. (1–708) Превод
и поговор: проф. др Миодраг Сибиновић, 617–641. Тираж: 500 примерака.
ISBN 99938-32-38-3.
* Миодраг Сибиновић, Иза хоризонта, Огледи из руске, украјинске, белоруске и грузијске књижевности, Чигоја штампа, Београд 2002, с. 1–177. Уредник:
Милован Витезовић, Тираж: 200.
** Антологија украјинске постмодерне приповетке, приредио Јуриј Виничук,
Библиотека Антологије, Нови Сад: Stylos 2005; Уредник Фрања Петриновић;
С украјинског превели: Милена Ивановић, Ала Татаренко, Дејан Ајдачић; Објављивање ове књиге помогао је Покрајински секретаријат за културу и образовање АП Војводине; 1. изд, с. 1–236; Тираж 500.
*** Тарас Шевченко Кобзар (Избор), Избор, редакција и предговор Људмиле
Поповић, Нови Сад 2006, с. 1–148; Наслов оригинала: Тарас Шевченко,
Кобзар; За издавача Симеон Сакач; Одговорни уредник Владимир Кочиш;
Уредници Др Људмила Поповић, Владимир Кочиш; Преводиоци: М. Сибиновић, Љ. Симовић, Д. Максимовић, Л. Хајдуковић, Ј. Хрваћанин, С. Сластиков, М. Глишић и Т. Дутина; Компјутерска припрема Марија Худак; Илустрација на насловној страни Л. Жемчужников Кобзар на путу, уље на платну,
1854; Издавач: Савез Русина и Укрјаинаца Србије, Нови Сад; Тираж: 1.000
примерака; Штампање ове књига финансијски је помогло Министарство за
спољне послове Украјине.
**** Олександар Довженко, Украјина у пламену, Избор из стваралаштва
и живота О. П. Довженка, Приредио др Јанко Сабадош, Нови Сад 2006, с. 1–408;
Наслов оригинала: Олександр Довженко, Україна в огню; За издавача: Симеон Сакач; Одговорни уредник: Владимир Кочиш; Уредници: Владимир Кочиш,
Зоран Стефановић, Динко Туцаковић; Рецензент: Драгомир Зупанц; Преводиоци: др Јанко Сабадош; Превод сценарија „Украјина у пламену“: студенти
украјинистике наставне групе Одсека за славистику Филолошког факултета
Универзитета у Београду: Здравка Дрљача, Душка Здравковић, Ивана Матић,
Јелена Мијалковић, Јелена Павлов и Емина Симић уз помоћ др Људмиле
Поповић и асистента Милене Ивановић; Дизајн корица: Владимир Кочиш;
Техничка обрада: Марија Худак; Издавачи: Савез Русина и Украјинаца Србије
и Црне Горе, Нови Сад, ТИА Јанус, Београд; Књига је издата поводом 50 година
смрти Олександра Довженка и 15 година независности Украјине; Издавање ове
књиге помогли су: Министарство за спољне послове Украјине и Покрајински
секретаријат за образовање и културу, Нови Сад; Тираж 600 примерака;
Штампано у штампарији „Maxima graf» Петроварадин; Штампање завршено
у мају 2006. године.
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језику*; Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности**; Tamaš Julijan, Veličina malih, Poetika regionalnih i malih
književnih tradicija*** і Миодраг Сибиновић, Словенска вертикала
(Српске, руске, белоруске и украјинске књижевне теме****), нам вдалося зібрати дані про переклади з української літератури на
сербську мову, які малюють рамки сербської україністики і сворюють бібліографію перекладів, яка містить загалом близько 650 одиниць і стосується літератури, опублікованої в Сербії
з 1700 по 2007 рр. включно. Цей список свідчить про певну зацікавленість українською літературою в сербському культурному
середовищі.
Вперше в сербській культурі згадується ім’я деякого українського письменника, коли в Сербію в 1733 р. приїхало п’ять кадетів Київської академії на чолі з Мануїлом Козачинським, який
управяє школою в м. Карловці, яку він організував за зразком
Київської академії. Драма, яку перші студенти «карловачких
школа» тридцятих років ХVIII ст. бачили в своєму театрі, була
Траедокомедија українця Мануїла Козачинського*****. Повністю точна назва цієї драми невідома. Уривок, який Радослав М. Груїч
* Украјинске бајке на украјинском и српском језику, Нови Сад 2007, с. 1–176;
Избор: Милена Ивановић; Илустрације: Михаило Писањук; За издавача:
Симеон Сакач; Одговорни уредник: Владимир Кочиш; Уредници: Милена
Ивановић; Преводиоци: Ивана Матић, Снежана Ћулибрк, Марјана Ђивуљски,
Милица Беговић, Сања Лазић, Марко Станисављевић, Ана Шваб, Виолета Стевић, Весна Златановић, Јелена Мијалковић, Катарина Ивановић (*опечатка,
ідеться про Катарину Јовановић, зауваження автора); Компјутерска обрада: Марија Худак, Издавач: Савез Русина и Украјинаца Србије; Штампање ове књиге
финансијски је помогло Министарство за спољне послове Украјине; Обим
11 штампарских табака; Тираж: 1.000 примерака; Штампано у штампарији
„Maxima graf», Петроварадин.
** Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 1–254 [рецензенти
Миодраг Сибиновић и Јулијан Тамаш; за издавача Слободан Грубачић;
графичка обрада и прелом Атеље РА; тираж 500; 24 см; Слика на насловној
страни: Акварел, К. Пискорског (1917); Издавање ове књиге финансијски је
помогло Министарство културе Републике Србије].
*** Tamaš Julijan, Veličina malih, Poetika regionalnih i malih književnih tradicija,
Monografija, Izdavač: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad 2008
(1–290).
**** Миодраг Сибиновић, Словенска вертикала (Српске, руске, белоруске и украјинске књижевне теме), Славистичка библиотека, Књига VII, Славистичко
друштво Србије, Београд, 2008 (1–434).
***** Властимир Ерчић, Историјска драма у Срба од 1736. до 1860., Институт
за књижевност и уметност, Београд, 1974, с. 1–459 (Студије и расправе, књига
ХII, Штампано уз финансијску помоћ Републичке заједнице за научни рад СР
Србије), с. 148.
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знайшов в архіві Митрополії і патріархії, і для який вважає, що
він написаний «по свој прилици, руком самог Козачинског», має
назву Стихи на Традеокомедији*. Траедокомедија, найімовірніше,
виконана упродовж 1736/37-го навчального року, перед від’їздом
Козачинського «у Хорвацију» весною 1737р.**
Повторний зліт сербсько-українських зв’язків відбувається
в другій половині ХIХ ст, під час пробудження національної свідомості у пригноблених слов’янських народів і їхньої боротьби
за незалежність. Так, 1837 р. в часописі Српски народни лист опубліковано переклад статті з німецької мови Антонія Назаревича
Литература русинска. Стоян Новакович в часописі Даница 1861 р.
опублікував переклад української народної пісні Ой не шуми, дібровонько, ой не шуми зеленая (Не жубори зелена дубраво, кроза те су
утврени пути… (II, 31. Х 1861, 30, 473) і оповідання Убојица Юрія
Федьковича. В перекладі Стояна Новаковича в часописі Даница опубліковані і наступні українські пісні: Бура на Црном мору
(Дума) (IV, 14. IV 1863, 15, 234–235), Заграктао вран гавране… (IV,
7. IV 1863, 14, 222), Козачки одлазак. (Українська дума.) (II, 20. V
1861, 14, 218–219), На Дунав козак пошао… (IV, 7. IV 1863, 14, 221),
Сестрина туга за братом (IV, 14. IV 1863, 15, 235–236), Соко синак до коња дорасте… (II, 20. V 1861, 14, 219), Улицом санак ходио,
у беличастој кошуљи,… (II, 31. Х 1861, 30, 472–473). З 1869 р. Даница
разом з кожним номером видавала оповідання чи роман у частинах обсягом в один друкований аркуш. Серед інших, тут були видані Чајчина могила, українські оповідання Павлина Стахурського,
переклад з польської мови Джорджа Поповича Даничара (Х, 10.
I 1869, 1, 16; Х, 20. I 1869, 2, 32; Х, 31. I 1869, 3, 48; Х, 10. II 1869, 4, 64;
Х, 20. II 1869, 5, 80; Х, 28. II 1869, 6, 96; Х, 10. III 1869, 7, 112; Х, 20.
III 1869, 8, 128; Х, 31. III 1869, 9, 144; Х, 10. IV 1869, 10, 160; Х, 20. IV
1869, 11, 176; Х, 30. IV 1869, 12, 192; Х, 10. V 1869, 13, 208; Х, 31. V
1869, 15, 240; Х, 10. VI 1869, 16, 256; Х, 20. VI 1869, 17, 272).
1863 р. видано переклад з чеської мови анонімного реферату
Малоруси и њихова књижевност, в той час як в часописі Црногорка
представлені Украјинске народне песме, Київ.
Ще 1868 р. на сторінках часопису Вила з’являються переклади з української чи русинської, тобто малоруської мови
* Радослав М. Грујић, Српске школе (од 1718–1739. г.), Прилог културној
историји српскога народа, Београд 1908, с. 153.
** Властимир Ерчић, Историјска драма у Срба од 1736. до 1860., Институт
за књижевност и уметност, Београд, 1974, с. 1–459 (Студије и расправе, књига
ХII, Штампано уз финансијску помоћ Републичке заједнице за научни рад СР
Србије), с. 150.
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творів Марка Вовчка, Миколи Івановича Костомарова, Осипа
Федьковича, Тараса Шевченка в перекладі таких перекладачів:
Александар М. Радованович, з русинської мови переклав оповідання: Кириџија: IV, 15. IХ 1868, 26, 607–610; Максим Гримач IV, 25.
VIII 1868, 24, 560–565; Парасја: IV, 25. ХI 1868, 33, 769–773; Мілан
Джорджевич, з малоруської мови переклав оповідання Марка
Вовчка Откуп: II, 25. ХII 1866, 52, 821–827; М. С. Мілоєвич, переклав Из «црта домаћег живота и обичаја Велико-Руса у ХVI и ХVII
веку» Миколи Івановича Костомарова [Не закінчено]: IV, 5. ХI
1868, 31, 735–739; IV, 15. ХI 1868, 32, 763–765; IV, 25. ХI 1868, 33, 783–
787; IV, 5. ХII 1868, 34, 804–806; IV, 15. ХII 1868, 35, 834–838; IV, 25.
ХII 1868, 36, 856–859; Владимир Н. Ілич, з малоруської мови переклав коротке оповідання Осипа Федьковича Несрећна љубав: IV,
15. II 1868, 5, 107–111; Стоян Новакович, з малоруської мови переклав оповідання Осипа Федьковича Убојица: IV, 5. I 1868, 1, 8–13
і з русинської мови Неофити Тараса Шевченка: IV, 25. IV 1868, 12,
273, 274–277; IV, 5. V 1868, 13, 295–299; Владимир Николич, з русинської мови переклав Завет Тараса Шевченка: IV, 25. IV 1868, 12,
273, 274 і Рубац: IV, 15. V 1868, 14, 313–314.
Вже цей список нам говорить про розуміння української літератури як частини великої сусідної домінуючої російської літератури, і замість українською, ця мова називається малоруською
або русинською, хоча самі письменники, твори яких перекладені
на сербську мову, за походженням етнічні українці, і свої твори
вони писали українською мовою. Сербські читачі вперше дізналися про представників українського романтизму і їхні твори:
письменницю Марію Вілинську (писала свої твори під чоловічим
псевдонімом Марко Вовчок), яка перша феміністично підходить
до проблеми становища жінки в українському суспільстві під
час кріпосного права, пише короткі оповідання на чистій гарній
українській мові, які зібрані в збірку Народні оповідання і всі три
перекладені оповідання саме з даної збірки. Однак, як центральні постаті українського романтизму сербським читачам представлені Микола Костомаров і, особливо, Тарас Шевченко, твори
якого займуть центральне місце в роботі перекладачів, і поезію
якого з перших контактів з українською літературою і дотепер
найбільше перекладали на сербську мову.
1869 р. в часописі Зора опубліковано переклад Джури Янковича з української мови поезії Песмица Тараса Шевченка: 155. с.
В часописі Јавор опубліковано переклади Стевана Лагеровича
(тобто Ягеровича, тому що паралельно цитуються обидва прізвища) малоросійського оповідання Барина Олга: [III], 3. I 1876., 1,
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9–16; [III], 11. I 1876., 2, 41–46; [III], 18. I 1876., 3, 75–80;[III], 25. I 1876.,
4, 109–116; [III], 1. II 1876., 5, 141–146; [III], 8. II 1876., 6, 173–178; [III],
15. II 1876., 7, 207–212; [III], 22. II 1876., 8, 235–240; [III], 29. II 1876., 9,
265–272; [III], 7. III 1876., 10, 301–308; [III], 14. III 1876., 11, 333–340;
української народної пісні О свадби, яку з української мови записав/переклав Стоян Новакович: I, 15. II 1862, 5, 37а [Переклав]:
К. Н.; переклад Жарка Радонича (*Ж.) з малоруської мови поезії
Тараса Шевченка Родила је мене мати…: ХIV, 27. IХ 1887, 39, 612–
613 і Чини Тараса Шевченка в перекладі Йована Грчича (*Г-ћ.): 29.
V 1877, 22 681–684; [IV], 5 VI 1877, 23 713–716.
В часописі Стража 1878 р. опублікована стаття про вибірковий
аналіз Євгенія Борисова Галички Малоруси и њина књижевност
який, серед інших, говорить про журналістську діяльність і літературні твори молодого Івана Франка.
В часописі Побратимство 1881 р. представлено збірку Нове украјинске песме о друштвеном животу Михайла Драгоманова (Женева) і дослідження Михайла Драгоманова Малоруска књижевност.
В часописі Гусле 1886 р. опублікований переклад Окици Глушчевич (*Лара) з української мови поезії Тараса Шевченка Лете
дани и ноћи одлећу: 2/1886: 17. Цього ж року в часописі Звонимир
опублікована стаття Владимира Ковачевича Књижевни препород
Малоруса про творчість Тараса Шевченка, Миколи Костомарова,
Пантелеймона Куліша.
В часописі Српска реч 1888 р. опублікована стаття Омеляна
Охановського Историја малоруске књижевности, а 1890 р. на сторінках часопису Браник зустрічається дослідження Катерини
Ханкієвич Народна филозофија Малоруса.
В перекладі Драгутина Ілича 1890 р. в часописі Босанска вила
опублікована поезія Иван Пидкова Тараса Шевченка: 5/1890: 97,
а 1896 р. в часописі Бранково коло опублікований переклад з української мови поезії Пред освитом Тараса Шевченка: 2, 1896: 1165.
Цей період, який включає в себе тридцяті-шістдесяті роки
ХIХ ст. є першим періодом більшої зацікавленості сербських
перекладачів українською літературою, які мотивовані контекстом розвитку українсько-сербських культурних зв’язків (особисті стосунки між Стояном Новаковичем і Осипом Барвинським,
Тарасом Шевченком і Вуком Караджичем, Іваном Франком і Тихомиром Остоїчем)*.
На початку ХХ ст. в сербській літературі піднімається нова хвиля зацікавленості українською літературою. Паралельно з уже
* Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности,
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 74.
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відомими українськими письменниками вона піднімає нові імена видатних українських письменників*. Так, на сторінках сербської літературної періодики вперше з’являються імена Ольги
Кобилянської, Івана Тобілевича, Василя Горленка, Володимира
Винниченка, Богдана Лепкого, Пантелеймона Куліша, Михайла
Коцюбинського (1901 р. опубліковане оповідання для дітей Харића в перекладі Косари Цветкович в часописі Зорица, тоді як
1955 р. в Новому Саді опублікований роман Фатаморгана в перекладі Владана Недича), Івана Франка (стаття Малоруска књижевност опублікована 1902 р. в часописі Бранково коло в перекладі Славка Єврича, а 1939 р. в короткому огляду української
літератури, який опублікував російський емігрант Владимир
Розов в часописі Нова Европа, згадаються твори Івана Франка,
в той час як 1949 р. в Белграді опубліковане оповідання Захар
Беркут в перекладі Александра Джурича), Василя Стефаника
(Плава књижица опублікована в перекладі Н. Николаєвича
1902 р.), Михайла Старицького (на основі мотивів його драм
ставлена вистава На поселу 1904 р. године в Національному театрі в Белграді), Юрія Яновського (роман Земља отаца опублікований 1945 р. в перекладі Нани Богданович) і Олеся Гончара
(роман Стегоноше опублікований в Загребі 1948 р. в перекладі
Николи Николича).
Наступний значний період пов’язаний з кінцем п’ятдесятих —
початком шістдесятих років ХХ ст., період «культурної десталінізації», який позначено зміцненням українсько-сербських інтелектуальних контактів і літературного обміну, що впливає на всі
сфери культурної рецепції — перекладання, літературну критику, наукові дослідження**.
Цей період відзначився перекладами Бранка Китановича, що
опубліковані 1961 р. в часописі Сусрети віршів Максима Рильського: Запљускују влажну обалу…, Ластавице лете… і Прешернов
дом: (2, с. 188–190), тоді як 1962 р. в перекладі, виборі і післямові
Б. Китановича в часописі Багдала, який виходив в м. Крушевац,
опублікована поезія Ракете и запреге Євтушенка, а 1995 р. Б. Китанович з української мови перекладає і публікує збірку поезій
Бориса Олійника На линији тишине.
В перекладі Данила Груїча і Віктора Димитриєва 1963 р.
в Белграді опублікований роман Крв људска није вода Михайла
Стельмаха, а в Сараєво 1967 р. опублікований переклад Інни Самокович-Крстанович роману Птице лабудови лете того ж самого
* Там само, с. 83.
** Там само, с. 77.
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письменника. Данило Груїч в Сараєво 1967 р. опублікував переклад роману Човек и оружје Олеся Гончара.
Стоян Суботин 1965 р. у белградському видавництві Нолит видає переклад з української мови роману Коњаници Юрія Яновського.
У сімдесяті роки ХХ ст. значний внесок популяризації української літератури в Сербіі зробили Петар Митропан, Радослав
Пайкович, Тодор Дутина, Срджан Рашкович і Михайло Ковач,
які познайомили сербських читачів з творами українських поетів, при чому у великих хронологічних часових межах — від
Григорія Сковороди (ХVIII ст.) до своїх сучасників. Переважно
саме в даному періоді перекладається поезія представників
«шістдесятників»*.
В белградському часописі Развитак 1973 р. опубліковані переклади з української мови Михайла Ковача таких віршів українських поетів: Дмитра Павличка: Сонет о подољској јесени і Лапавица: (6–9, с. 61); Бориса Олійника: Реч і Није за децу: (6–9, с. 63–64);
Василя Симоненка: Људи і Осећам: (6–9, с. 62); Миколи Винграновського: На сивоме небу і Стоје сухи кукурузи: (6–9, с. 69–70)
і Івана Драча: Жена и море і Лабуђа етида: (6–9, с. 67–68).
Тодор Дутина 1975 р. в часописі Стварање публікує свої переклади з української мови поезій Івана Драча Балада раширених
дечјих очију і Сунчана етида (ХХХ, 10, с. 1418–1419).
У період з 1974 по 1979 рр. Срджан (Джурджев) Рашкович публікує свої переклади з української мови поезії Павла Тичини,
Ліни Костенко, Бориса Олійника, Василя Голобородька і Івана
Драча. Переклади поезії Павла Тичине: Из мог дневника 2, Плуг,
Месија (Багдала, 1974, ХVI, 187, с. 12); Уместо сонета и октава (Багдала, 1976, ХVIII, 202, с. 12–15); О драга Ино…, Да ли знате, како
липа шуми…, Када твоје очи гледам… і Вјетар с Украјине (Стварање,
1979, ХХХIV, 7. с. 1171–1174).
У вісімдесяті роки процес рецепції української літератури
в сербській культурі позначений виходом перекладу збірки поезії Ліни Костенко Скитска баба 1981 р., який підготував і опублікував Срджан Рашкович (Багдала, Крушевац, 50 с). Поза цією
збіркою, Рашкович публікує і такі свої переклади поезій Ліни
Костенко: На земљи има пјесника све више…, Посмијеси… і Очи
који се рађају…, (Багдала, 1974, ХVI, 1978, с. 12–13).
В перекладі Срджана (Джурджева) Рашковича на сербській
мові опубліковані також вірші Бориса Олійника Сковорода и свет
(Домети, Сомбор, 1976, 8, с. 74) і Очи у очи (Студент, 12.05.1976,
* Там само, с. 85.

201

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СЕРБСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

ХI, с. 16). Вірші Василя Голобородька в перекладі Срджана
(Джурджева) Рашковича на сербську мову опубліковані в часописі Поља, 1976, ХХI, 210–211, с. 25: Златна птица і Цвет који је
процветао на води рукаводавање, тоді як в часописі Књижевна реч
VIII,10. VII 1979 р. на сторінці 126 опубліковані переклади поезій:
Птица од злата, Крчаг на столу, Крушка, Туђа жена, Присутност,
Пећ, Колекционар оловака у боји, У гостима код грузијске народне
уметнице Јелене Ауведијани, Цвет који је процветао на води, Глава,
Неспокојна, Тат, Лавиринт, Седми у смени, Коротич, Памјат, Сушени козаци, Панско рукаводавање. Рашкович публікує також переклади поезії Івана Драча: Балада о сунцокрету (Багдала, 1974, ХVI,
178, с. 14; Књижевне новине, 1978, ХХХ, с. 561), Балада о ујка Гордију
(Багдала, 1974, ХVI, 178, с. 14), Лабуђа етида і Друм (Књижевне новине, 1978, ХХХ, с. 561).
Перша Антологија украјинске поезије опублікована на сербській
мові 1979 р. Антологію підготував і всі тексти, представлені в ній,
переклав югославський дипломат Радослав Пайкович, який офіційно проживав в Києві, детально познайомився з українською
культурою і подружився з багатьма її представниками. Звідти,
з київського періоду, починається його багатолітня дружба з поетом Борисом Олійником. Пайкович включив в свою антологію
тридцять одного українського письменника*.
Пайкович для даної антології сам упорядкував, написав передмову, подав примітки і зробив переклади творів таких українських письменників: Григорія Сковороди: Песма Х: 11–12, Песма
ХVIII: 12; Івана Котляревського, уривок з «Енејиде»: 13–14, уривок
«Наталке Полтавке»: 15–16; Тараса Шевченка: Н. Н.: 17, Зарасли су
пути трњем…: 17–18, У долу процветала…: 19, Подражавање српског:
20, Гогољу: 20–21, Тим неситим очима…: 21–22, Монашка химна: 22,
Музи: 23–24, Завештање: 24; Панаса Мирного: Сирота сам ја…: 25,
Трулог срца и гњиле коре…: 26, Музи: 26–27; Івана Франка: Химна:
29–30, Грми! Ближи се благодатна непогода…: 30, Не ћути, кад се
притворно смеши…: 31; (ця поезія опублікована також і в перекладі з Тодором Дутиною в часописі Одјек, Сараєво, 1975, ХХVIII,
6, с. 22), Декадент (В. Шћурату): 31–32, На суду: 32–34, Semper idem!:
34, Дај мени, земљо, дубину твоје силе невиђене…: 35, Сикстинска
мадона: 35, Не могу заборавити!…: 36; Михайла Коцюбинського:
Као што од мраза цветови први…: 37, Ако се зрацима среће, ко звезде
у сјају…: 38, фолклорни записи: 38–39 і Пословице и изреке: 39; Павла
Грабовського: Дајте!: 41, Пуста: 42, Досада бескрајна, срце згасло…:
* Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 86.
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42, Сироти: 43, Овде и тамо: 43; Лесі Українки: Похођења: 45–46, …
Тако сам проживела целу дугу зиму…: 47, Заборављена сенка: 48–49,
Природи: 49–50, Кроз плач, и уздах, и ридања…: 50, Предјутарњи
огњеви: 50–51, Не вечнују памјат писму којег пријатељска рука спали
у час тешки: 51–52, Епилог: 52–53; Василя Стефаника: Амбиције: 55,
У ноћи: 56–57; Олександра Олеся: Хризантеме: 59, Три момента: 60,
Ха-ха, ха-ха!… Лепота какааа…: 60–61; Павла Тичини: О Ино радости!: 63, Отворите врата: 64, И Бели, и Блок: 64, Песницима нове
формације: 65, Читам душе ваше као књиге ја…: 66, Ако не горим…:
66, Хтео бих да умрем на заласку сунца…: 67, Дух народа гори, дух
народа — «као жрец»…: 67, Револуционарна химна: 68–69; Василя
Елана-Блакитного: Овде — играју таласи бурлеску…: 71, Напред: 72,
Удари чекића: 72, За ноћ бесану благодарни будите…: 72; Максима
Рильського: Бесана ноћ: 73, Пут: 74, Песниче! Буди себи судија стални…: 74, Епоху за задовољење душе своје…: 75, Бетовен (Д. Балацком):
75–76, Прешернов дом: 76, Сикстинска мадона: 77, Милоска Венера:
77–78, Не лепи лик Беатриче…: 78; Володимира Сосюри: Данас
сам срећан обилато…: 79, Чекање: 80, Љубави моја, мој дане, мој цвете…: 80, Сећам се: вишња је сазревала…: 81, Дечак: 81–82; Василя
Чумака: Мај: 83, У зују пчела дрхтање сунца…: 84, Црвени напев: 84–
85; Миколи Бажана: Смрт Хамлету: 87–90, Заклетва: 91, Поштеде
псима нема!: 92; Леоніда Первомайського: Ми: 93, Партизанска
успаванка: 94, Инза: 95, Песма: 96, Мали Радојица (Српска): 97–98;
Богдана Ігора Антонича: Лунатизам: 99, Стрела: 100, О бићима
са зелене звезде: 100, Пролеће: 101, Зелена вера: 101, За рајнер Марија
Рилке…: 102, Из зелених мисли једне шуме: 102–103; Миколи
Нагнибіди: Лида: 105–106, Синови: 106–107, Здравица за празничним
столом: 108; Андрія Малишка: Песма о ручнику (Песма из филма
«Младе године»): 109, Растављени: 110–111, Поново зову стазе кроз
поље…: 111–112, И ти си отуд, где ждралови сиви…: 112; Михайла
Стельмаха: Долазе дани, одлазе године…: 113, Бојим се људи који као
гости живе у животу свом…: 113–114, Све је било: поезија, љубав, јад
растанка…: 114; Платона Воронька: Осећање — то је струјање…:
115, Сви пију вино…: 115, Пролећни гром: 116, Пред кишу ране заболеше: 116; Абрама Кацнельсона: У хотелу «Башкирија»: 117,
Трг Мајаковског: 118, Лекару, док чита кардиограм: 118; Дмитра
Павличка Морам: 119, Дрва: 120, Освенћим: 120, Дедал и Икар: 121,
Ако ми не помогну песме…: 121; Василя Симоненка: Хеј ви, нови
Колумби и Магелани!…: 123–124, Лабудови материнства: 124–125,
Ти знаш да си — људина…: 125, И опет сам војујем против себе…:
126, Кап у мору: 126; Бориса Олійника: Привели су га стенама ледним…: 127, Школски час (Из поеме о Крагујевцу): 128–131; Віталія
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Коротича: Када су спалили Јана Хуса…: 133, Хвалоспеви: 134–136;
Івана Драча: Балада раширених дечјих очију: 137, Небодер — гробље:
138, Прошло је, пролетело, пропало…: 139, Јануарска балада 1924. године: 144; Миколи Винграновського: У погрешан седох авион…:
145, Пролећна фантазија: 146, Љубљена…: 147–148; Наталі Кащук:
Извор: 149, То је тек трен био — поред сиве куле…: 150 і Романа
Лубкивського: Лов: 151–152 і Огањ: 152–153.
Радослав Пайкович також з української мови переклав і опублікував на сербській мові збірку поезій Дмитра Павличка Морам
(Књижевна заједница «Петар Кочић», Београд, 1979, 87 с. (Библиотека песници света). У часописі Овдје, який виходив в Сараєво, публікує переклад віршів Чистила мајка кромпир Павла
Тичини (1972, IV, 34, с. 11), Епоха Дмитра Павличка (з Тодором
Дутиною) (1975, ХХVIII, 6, с. 22), а в белградському часописі
Развитак 1975 р. публікує переклади віршів Дмитра Павличка:
Морам; ако ми не помогну песме…, Дрва, Освенћим, Дедал и Икар,
Време, Мост, Хлеб, Звезде і Тамо, где тебе чека (IV, 4–5, с. 40–43).
Цього ж року в сараєвському часописі Одјек публікує переклади
поезій Опијена Василя Симоненка (з Тодором Дутиною) (ХХVIII,
6, с. 22) і Самоћа Івана Драча (з Тодором Дутиною), (6, с. 22), а в
часописі Стварање публікує переклади поезій Говориле-мрмориле
Бориса Олійника (ХХХ, 10, 1416–1417) і Бреза Дмитра Павличка
(ХХХ, 10, с. 1415–1416).
Значна подія для рецепції української поезії в Сербії була публікація збірки вибраних поезій Лесі Українки Ломикамен, яку
підготував Мілан Николич*. М. Николич разом з Йованкою Хрвачанин, Десанкою Максимович 1971 р. в Белграді опублікував цю
збірку. Також в часописі Кораци, який виходить в м. Крагуєвац,
він публікує переклади віршів з української мови: Вечни круг Бориса Олійника, 1976, ХI, 9–10, с. 5–11. і уривки з Врта песама Григорія Сковороди, 1982, ХVII, 5–6, с. 331–333.
В часописі Одзиви, м. Бієло Поле, Б. Шекуларац 1984 р. публікує переклади з української мови поезії Івана Драча: Свијећа:
51–52, с. 65–67, Ненаписана поема: 51–52, с. 65–67 і На очевом гробу:
51–52, с. 65–67.
Петар Митропан публікує вибір, прозовий переклад, редакцію, примітки і передмову віршів Тараса Шевченка під назвою
Кобзар, 1969 р. (89 с. у видавництві Рад з м. Белграда), а повторне видання Кобзара опубліковано 1980 р. в м. Зренянин (Міська
бібліотека ім. Жарка Зренянина), й обидві збірки включають
* Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности,
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 85.
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в себе переклади Десанки Максимович, Любомира Сімовича,
Йованки Хрвачанин і Сергія Сластикова. Кобзар повторно опублікований 2006 р., для якого вибір, редакцію і передмову підготувала Л. Попович, і крім перекладів зазначених перекладачів,
в ньому опубліковані також переклади Мілована Глишича, Луки
Хайдуковича, Тодора Дутини, Жарка Радонича і Міодрага Сибиновича.
Кобзар з 2006 р. включає в себе таких перекладачів і їхні переклади поезій Тараса Шевченка: Мілован Глишич, переклад вірша
з 1837 р.: 31–37; Любомир Сімович, переклади віршів: Размишљање
(Мору сињем вода тече…) з 1838 р.: 38, Мисли (Шта ће мени тамне
веђе) з 1838 р.: 39–40, За вечиту успомену на И. Котљаревског (уривок) з 1838 р.: 41–42, Раскопан гроб з 1843 р.: 55–56, Не завиди богаташу… з 1845 р.: 68, И мртвим и живим и нерођеном з 1845 р.:
71–78, У тамници з 1847 р.: 87, У прогонству з 1848 р.: 102, Ја одрастох у туђини… з 1848.: 104, Такозвани добри људи… з 1848 р.:
108, Због чега си поцрнела… з 1848 р.: 109, Не обузме жалост мене…
з 1849 р.: 114, Да л’ несрећа, да ли бољка… з 1850 р.: 121, Никад нећу
поклекнути… з 1858 р.: 126, Подражавање спрском з 1860 р.: 129,
Не, не ропћем ја на Бога… з 1860 р.: 132, Требало би да престанемо…
з 1861бр.: 138; Десанка Максимович, переклади віршів: Иван Пидкова
з 1839 р.: 45–47, Мисли моје, бриге моје… з 1840 р.: 48–51, Иду дани,
пролазе ноћи… з 1845 р.: 79, Порука з 1845 р.: 80, Мени је све једно да
ли ћу… з 1847 р.: 83, Да ли ћемо се опет срести… з 1847 р.: 89, Сунце
пада за тамне планине… з 1847 р.: 91, И сам се питам куда се дети…
з 1847 р.: 97, Би ли ил’ не у страху стала… з 1848 р.: 100, Музика свира, болно јечи… з 1850 р.: 120, Прошла су ме млада лета… з 1860 р.:
133; Йованка Хрвачанин, переклади віршів: Три се пута, три широка… з 1847 р.: 84–85, Вишње у цвету покрај куће… з 1847 р.: 86,
Сан з 1858 р.: 125, Зар немам, мајко, те чарне очи… з 1859 р.: 128,
Тече вода од јавора… з 1859 р.: 137. Йованка Хрвачанин також публікує свої переклади поезій Тараса Шевченка в часописі Ток
з 1970 р., а саме віршів: Три се пута…, Зар немам, мајко, Тече вода
од јавора…, (В, 1, с. 70). В Кобзарі з 2006 р. опубліковані також переклади Жарка Радонича (*Ж) Родила је мене мати… з 1848 р.: 107,
Сергія Сластикова: Не савија ветар гране… з 1848 р.: 110, Кад би
господичићи знали… з 1850 р.: 117–119, Не ваља ни овде ни тамо!…
з 1860 р.: 134; Луки Хайдуковича: Зачарај ме, чаробниче… з 1844 р.:
66, *уривок з поеми Катерина з 1838–1839 рр.: 43; *Ој, сама
сам, сама… з 1847.: 81; *Да чизмице имам, мати… з 1848 р.: 105;
*Утабала стазицу… з 1848 р.: 111; *Муза з 1858 р.: 123–124; *Ту где
Дњепар брежје своји з 1860 р.: 131 (*зазначені поезії опубліковані
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в збірці Хучи Дњепар широки, Белград, 1999 р.) і переклад Тодора
Дутини вірша Молитва з 1860 р.: 130.
В Кобзарі з 2006 р. опубліковані також і переклади Міодрага Сибиновича: Топола з 1839 р.: 44, уривок з поеми Гајдамаци з 1839–
1841 рр: 52–53, Утопљеница з 1841 р.: 54, уривок з поеми Сан
(Комедія) з 1844 р.: 57–64, Што ми је тешко, што ми је мучно…
з 1844 р.: 65, Гогољу з 1844 р.: 67, уривок з поеми Кавказ з 1845 р.:
69–70, уривок з поеми Вештица з 1847 р.: 82, Косач з 1847 р.: 88,
уривок з поеми Кнегиња з 1847 р.: 90, N. N. Тек ми тринаест замакло… з 1847 р.: 92–93, N. N. О песме моје, о гласу худи… з 1847 р.:
94, Пољацима з 1847 р.: 95, Питамо једни друге немо… з 1847 р.: 96,
Бог је иза врата држао секиру… з 1848 р.: 98–99, За сунцем мали облак
плови… з 1848 р.: 101, Закукала кукавица… з 1848 р.: 106, Не идући
ноћу кући… з 1848 р.: 112–113, О Ускрс, на слами се… з 1849 р.: 115,
Бројим у ропству дне и ноћи… з 1850 р.: 116, Суђаја з 1858 р.: 122,
Подржавање 11. псалма з 1859 р.: 127, О, људи! Људи несрећници!…
з 1860 р.: 135 і Дан пролази, ето ноћи… з 1860 р.: 136.
Видатний белградський славіст Богдан Терзич 1988 р. підготував і переклав Украјинске народне бајке.
Белградський славіст Лука Хайдукович, віце-президент Сербсько-українського товариства в Новому Саді підготував і переклав вибір з поезії трьох гігантів української літератури Тараса
Шевченка, Івана Франка і Євгена Маланюка. Їхню поезію Хайдукович об’єднав в збірці Хучи Дњепар широки (1991 р.), яку він
доповнив своїми літературно-історичними текстами про поетів
і їхню творчість*. На сторінках цієї збірки ми можемо прочитати переклади поезії Тараса Шевченака: Мисао; Три се пута, ој
широка; Вишњик малени пред кућом; Ој, имам, имам пламне очице; Гогољу; Подражавање 11. псалму; Молитва; Зачарај ме, чаробниче;
Зашто ми је тешко, зашто ми је мучно и Завет; Івана Франка: Чиме
живи песма; Крив нисам што ми у песму туга леже; Меселече-кнеже;
Песма генија ноћи; Парао гордо јастреб лазурни свод; Од тада трећа
нас година срела; Триолет; Ја нисам, знај, варала тебе; N. N.; Главе без
вида наш век проклињу; Каменоломци; Мојсије (пролог); Сикстинска
Мадона; Зони Јузичинској і Semper tiro та Євгена Маланюка: Бојно
поље; Стилет ил’ стилос? — не схватих; Двојако; А син пита; Камен;
Суштанствено; Сонет; Портрет, Вечно; Јесен; Анђео смрти I; Анђео
смрти II; Судба; Август; Акатист і Ваљало је сав живот бдењу дати.
Юліан Тамаш 1995 р. у видавництві Матиці сербської з Нового
Саду публікує монографію Украјинска књижевност између Истока
* Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 91.
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и Запада, яка подає широку ретроспективу розвитку української
літератури в контексті світової, і є якісно новим кроком в розвитку україністики як наукової дисципліни*.
В колі перекладачів з української мови особливо виділяєтся
ім’я видатного славіста, професора Белградського універсистету, літературного перекладача Міодрага Сибиновича. Крім зазначених перекладів Тараса Шевченка, опублікованих в Кобзарі з 2006 р., частину його роботи становлять також переклади
з української літератури, які покладені в основу Антологије украјинске поезије ХVI–ХХ век під назвою У инат ветровима, опублікованої 2002 р. в м. Баня Лука, що містить поезію сімдесяти чотирьох українських поетів. На 687 сторінках двомовного видання
представлено приблизно 6500 тисяч віршів перекладеної поезії.
У перекладі Міодрага Сибиновича з української мови опубліковані такі вірші: Погледај та знамења кнеза нашег славног Герасима Смотрицького: 50, Крсте, владај данас… Даміана Наливайка:
55, *Просјачка жалба Богу з анонімного віршового полемічного
комплексу 80–90-х років ХVІ ст.: 59, з анонімних віршів із Києво-Михайлівського збірника (перша половина ХVІІ ст.) *Лењивцима: 63, *Чување од јереси: 63, *О кнезу таме: 63; *Широм Украјине
све саме рујине: 67, *Без мира нема мира: 69 і *Мач земљу резнув
у крви огрезну Лазара Барановича: 71, *Минути свагда заједно: 75,
і *Ехо Івана Величковського: 79 (*вперше опубліковано в часописі Српски књижевни гласник, Београд, 1993, 7–8, с. 35–43); вірші Данила Братковського: Све има свој крај: 83 і Петлови поју: 85;
Плаче пастирче у невремену Теофана Прокоповича: 89, Оче Лисовски з анонімних сатирично-гумористичних віршів ХVІІІ століття: 91; Григорія Сковороди: *Сваки град — своје обичаје носи…: 95
і *Аој, птиче жутобоко…: 97 (вперше опубліковано в часописі
Српски књижевни гласник, Белград, 1993, 7–8, с. 35–43); Івана Котляревського: уривок з поеми Енејида: 101, і Зашто је вода мутна, да од олује није?: 103; Убиство: 107 і Акерманске степе Левка
Боровиковського: 109; Ветар завија низ поље… Віктора Забіли: 113;
Очај: 117 і Драгој: 119 Маркіяна Шашкевича; Брестићу Амвросія
Метлинського: 123; пісні Тараса Шевченка: уривок з поеми
Зачарана: 127, Мисли моје, мисли моје…: 129, уривок з поеми Сан
(Комедија): 133, уривок з поеми И мртвим и живим и нерођеним
земљацима мојим у Украјини и не у Украјини моја пријатељска посланица: 139, Пролазе дани, иду ноћи…: 141, Опорука: 145, N. N.:
151, Подражавање 11. псалма: 155 і О, људи! Људи несрећници!..: 157;
Опроштај Олександра Афанасьєва Чужбинського: 161; Облак
* Там само, с. 94.
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Миколи Костомарова: 165; Љубав Олександра Корсуна: 169;
Нису моје ноге: 173 і Жалостиви дијак: 175 Степана Руданського:
175; вірші Івана Франка: *Слободни сонети: 179, *Ништа не тајих
ја пред тобом…: 181, *Сикстинска мадона»: 183, *Идеалисти: 185,
*Од чега песма живи?: 187, Кад су у сонете Данте и Петрарка…»:
189, *Што ми долазиш ту у сну?…: 193 (вперше переклад опублікований в виборі: Књижевна реч, Белград, 1994, год. 23, бр. 437
(25. квітня), с. 13, Moderne: 197; вірші Павла Грабовського За Н. К.
С.: 201 і Сан: 203; Најскупљи бисер Володимира Самійленка: 207;
Contra spem spero!», *Без наде надам се! (лат.): 211, Eppur ti tradiro,
*А ипак ћу те изневерити! (італ.): 213 і Иза горе муње блеште… Лесі
Українки: 215; Лепе кате Олександра Олеся: 219; Овидије Миколи
Зерова: 223; Јутро…: 227 і Христос отаву косио Яківа Савченка:
231; Проклетог века струна одјекује… Клима Поліщука: 235; Суша
Олекси Слісаренка: 239; Ни Зевс, ни Пан…: 243 і Ветар из Украјине:
245 Павла Тичини; вірші Михайля Семенка *Интерференција: 249
і *Градски парк: 251 (*вперше переклад опублікований в часописі
Савременик плус, 1993, 3/4, с. 49), Волна: 253 і Гаљини зуби: 255; вірші
Максима Рильського: Славим оног ко слободу воли…: 259, Стаде на
прагу лето јасно…: 261, Ти си ме давно заборавила…: 263, Снег пада
бешумно, полако…: 265, Дажд: 267, Медове светле и златне купе…:
269 і Крилима разма’ну…: 271; Портрет: 275, Вечно: 277, Август:
281 і Анђео смрти II: 285 Євгена Маланюка; Различак Володимира
Сосюри: 289; Лотос Миколи Руденка: 301 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 50); Гледај
у лица мртвих песника Богдана Бойчука: 305 (вперше переклад
опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 55); вірші
Дмитра Павличка: Бићу на свету…: 309, Најдужи од свих путева…:
311, Лук: 312 і Чудо: 315; Ліни Костенко: Страшан калеидоскоп…:
319, Потражите цензора у себи…: 321, И дажд, и снег, олује судњег
дана…: 323, Луде брзине…: 325, У ружама су кочије од злата…: 327,
Они што се рађају једном у столећу…: 329, Стајала крушка…: 331,
Лепи лето на коверте кућа…: 333, Можда је свет наш још одвише
млад…: 335, А зар је важно…: 337, Папрат: 339, з циклу Летећи катрени: 343, Пинг-понг: 347, Нећу ти рећи при свести — вољени: 349,
Ни ја нисам ја, нити си ти ти више: 351, Заустави ме призови нас
памети и схвати…: 353 і Скитска жена: 357; вірш Захтевам своја
права Богдана Рубчака: 361 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 55); Бориса Олійника: уривок
з поеми Долазак: 365 (вперше переклад опублікований в часописі
Савременик плус, 1993, 3/4, с. 52–53), Лабудова песма: 367, За тобом…:
369, Све је прошло. Пут брзо запишта…: 373; Дунуће смрт из зарђале
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трубе… Василя Симоненка: 375; вірш Миколи Вінграновського:
Хајдемо у врт…: 379 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 51), Била је замишљена, као парк…:
381, По плаветном небу ја посејах шуму…: 383 (вперше переклад
опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 52), Кад
моја рука, и тиха, и снена…: 385; вірш Івана Драча: Балада о сунцокрету: 389, Њој: 391, Балада о два лабуда: 393, Балада о удовиштву: 395, Ждребе: 397 (вперше переклад опублікований в часопису
Савременик плус, 1993, 3/4, с. 50), Дахтале, дувале мећаве…: 399, з циклу Песме на перфокартама: 403, Сан који ми не да мира: 403, Бели
дах: 403, Невеста: 404 і Тајна почетка: 407. Далі переклади пісень
Супарница Лідії Кульбак: 411; Фолклорни мотив Петра Осадчука:
415; Све истанчанија вика… Василя Стуса: 421 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 51);
Чернобиљске шуме»: 425 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 54) і Зачараћу те, занећу те…:
427 Ганни Світличної; Песма без интерпункције: 431 і Слађана моја,
како си слана…: 433 Марії Влад; Чиста-пречиста, бела-пребела…:
439 і Опет се будим у Белом граду…: 441 Романа Лубківського; Да се
ти убедиш само… Оксани Сенатович: 445; Какав прекрасан свет…:
449 і Иако цветам као врт у мају…: 451 Ганни Чубач; Танка одећа
Миколи Воробйова: 459; Тих вечери, тих тихих вечери… Данила
Кононенка: 465; Прими ме, као што с мајком нађеш мира… Марії
Павленко: 469; вірші Юрія Завгородного Станица буљава…: 473
і Време је за хаџилук…: 475; вірші Віктора Кордуна: Безимена тишина: 493, Пада тај снег баш величанствен!: 497, Стари криптограми: 499, Неизречено име: 503, Празник воде: 507, Бурма у пољу: 509,
Зелени плач: 513, Месечева стаза: 521, Напуштен дом: 527, Кап тишине: 529, з циклу Материнске песме: 531, Потера: 533, уривок
з поеми *Славија Віктора Кордуна, *Негде је пала киша, *Даљина
пута (вперше поезія опублікована в часописі Српски књижевни
гласник, Београд, 1993, 7/8, с. 35–43). Далі переклади віршів Ја сам
за тебе нико, као Улис… Леоніда Кисельова: 537; Тамо, где си била
Василя Моруги: 543, Постаћу дрво бело…: 547; Рекла ми је жена:
не волим те више… Михайла Шевченка: 551; Наталки Нікуліної
Франческа: 555 і Тајно: 557; Доћи ћу опет и светли поглед… Галини
Паламарчук: 561; Падају, падају у Кијеву кише… Миколи Луківа:
565; Парабола о звезди Наталі Дзюбенко: 569; Претпролеће Тараса
Федюка: 573; Прокрустови срећници Надії Кир’ян: 577 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 58);
…Запећу једном између чичка и плота… Марії Матіос: 587; Чајанка
Ірини Мироненко: 591 і Сваког дана ми се указују бродови… Івана
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Малковича: 599 (вперше переклад опублікований в часописі
Савременик плус, 1993, 3/4, с. 57).
За віртуозні переклади в даній антології Союз письменників
України 2004 р. призначив Міодрагу Сибиновичу престижну нагороду ім. Івана Франка за переклад з української літератури*.
Крім зазначених перекладів поезії, опублікованих в Антологији
украјинске поезије ХVI–ХХ век і Кобзарі з 2006 р., Міодраг Сибинович публікує також вірш Крила (новогодишња бајка) Івана Драча,
(Српски књижевни гласник, Белград, 1993, 7/8, с. 42).
Нагороду за літературний переклад з української літератури,
крім Міодрага Сибиновича, в Сербії також отримали Десанка
Максимович, Михайло Ковач і Лука Хайдукович**.
В Антологији украјинске поезије ХVI–ХХ век опубліковані також
переклади Людмили Попович: віршів Богдана-Ігора Антонича
Село: 293, Зелено јеванђеље: 295 і Дно тишине: 297; Пробуди ме сјај
звезде јутрос рано… Василя Стуса: 419; Кредо Романа Лубківського:
437; Миколи Воробйова Ти ниси дошла: 455 (вперше переклад
опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 54), Ноћ је
брдима и долинама…: 457 і Пупољци: 461; віршів Василя Голобородька: *Дугоња пљусак…: 479, *Трн цвета по други пут: 481, *На
косидби: 483 (*вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 53), Чаробњак нехотице: 485 (вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 54)
і Пожели да буде човек…: 487; віршів Ігора Римарука Први снег: 581
(вперше переклад опублікований в часописі Савременик плус,
1993, 3/4, с. 56) і Поглед саткавши од нити зелене…: 583 (вперше
переклад опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4,
с. 56–57); вірша Дует Юрія Андруховича: 595 (вперше переклад
опублікований в часописі Савременик плус, 1993, 3/4, с. 58); Василя
Махна Веје снегом прохујали век…: 605 і Елегија воде: 609; Бориса
Щавурського Ноћи искушења: 613 і Касни барок: 615.
Крім зазначених перекладів, опублікованих в Антологији украјинске поезије ХVI–ХХ век, Людмила Попович публікує і такі переклади віршів Романа Лубківського Из хронике једне недеље і Убога
земљо богата…, На гробу Десанке Максимовић — Песници Десанки
(щодо 100-річниці від народження), (м. Валєво, 1998, с. 69–72).
В рамках сербської електронної бібліотеки Проект Растко
2001 р. започатковано електронний Проект Растко Київ-Львів.
* Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 88.
** Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 88.
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Студенти україністики Філологічного факультету Белградського університету 2004 р. ініціювали свій часопис Вiкно. Тут
вперше опубліковані переклади з української мови сучасних
українських письменників і поетів. Серед імен студентів-перекладачів: Мар’яна Дживульські — переклала статтю Дмитро Чижевски и Томас Ман: Уз причу о једној недовршеној коресподенцији
Леоніда Рудницького: 18–29, вірш Висока вода Ігора Римарука
(разом з Еміною Сімич): 43–44 і статтю Шевченко и мит Украјине
(уривки) Оксани Забужко: 103–105; Душка Здравкович — переклала оповідання Лов у изгубљеном простору Василя Габора:
30–34 і статтю Шевченко као творац мита (уривок) Григорія
Грабовича (з Еміною Сімич, Здравкою Дрлячею і Єленою Павлов): 105–113; Снежана Чулибрк — переклала оповідання Кружење Івана Ципердюка (з Александрою Чолич): 35–39, казку
Баба и ђаво: 73–75 і статтю Шевченко и мит Украјине (уривки)
Оксани Забужко: 101–102; Еміна Сімич — переклала оповідання
Спаљено лето Тараса Прохаська (зі Здравкою Дрлячею і Єленою
Міялкович): 39–41, підготувала Григориј Сковорода (1722–1794)
(Уривки з курсової роботи Філософія Григорія Сковороди Огнєнки
Ковачевич: 48–49, переклала статтю Шевченко као творац мита
(уривок) Григорія Грабовича: 105–113; Здравка Дрляча — переклала статтю Пред временом и вечношћу Юрія Андруховича
(з Єленою Міялкович): 45–46; Єлена Міялкович — переклала
вірші Аутопортрет с елементима очаја Івана Андрусяка: 42–43,
Н. Н Тараса Шевченка: 44, афоризми Афоризми Григорія Сковороди: 47, казку Вук, пас и мачак: 70–72 і статтю Последња љубав
Тараса Шевченка (према чланку Ј. Бургена, новине «Експрес», Лавов,
1988. год): 114–116; Мілиця Сімич — переклала Recording, Комад
из два чина Олександра Ірванця: 56–69; Саня Лазич — переклала
казку Чаробно лонче: 75–80 і Віолета Стевич — переклала казку
Летећи брод: 81–88.
Електронна версія цього часопису надається в рамках інтернет-презентації навчальної групи української мови і літератури
Філологічного факультету Белградського університету на електронній адресі www.ukrajinistika.edu.rs, також хронологія всіх заходів, організованих і проведених зусиллями членів Сербськоукраїнського товариства в Белграді і групи української мови і літератури з її заснування в 2002 р.* до сьогоднішнього дня**.
* Там само, с. 91.
** Тања Гаев, Група за украјински језик и књижевност Катедре за славистику
Филолошког факултета Универзитета у Београду, чланак објављен у Збірник
нукових праць Лінгвістичні студії, Випуск 21, Донецьк, 2010, стр. 323–332.
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2005 р. в Новому Саді опублікована Антологија украјинске постмодерне приповетке, яку підготував Юрій Винничук, де містяться переклади оповідань сучасних українських письменників Юрія
Андруховича, Юрія Винничука, Василя Габора, Володимира Діброви, Оксани Забужко, Іздрика, Володимира Єшкілєва, Олега
Лишеги, Костянтина Москалеця, Володимира Назаренка, Тараса
Прохаська, Галини Пагутяк і Любові Пономаренко. Перекладачі
цієї антології: Мілена Іванович: переклади оповідань Самијло из
Немирова, та дивна бараба Юрія Андруховича: 15–23; Мачак Абел:
20–41 і Буба-руси: 44–52 Юрія Винничука; Глас позног бехара: 53–59
і Степениште: 60–67 Василя Габора; Пелце Володимира Діброви:
68–97; Девојке Оксани Забужко: 98–128; Отац Іздрика: 129–132;
Црни и црвени квадрат: 140–146 і Вечити повратак: 147–150 Володимира Єшкілєва; Adamo et Diana Олега Лишеги: 151–178; Девет
концерата Костянтина Москалеця: 179–209; Аветињска кућа Володимира Назаренка: 210–213 і Такотијето Тараса Прохаська:
225–230. Переклади оповідань Алли Татаренко в даній антології: Беатриче: сумрак, зима: 24–29 і Чорба од грашка: 42–43 Юрія
Винничука; Ходник Іздрика: 133–136; Мушице Володимира Назаренка: 214–215; Крв и зној измишљеног света Галини Пагутяк: 216–
220. У цю антологію увійшли і два переклади оповідань з української мови Деяна Айдачича: Рат Іздрика: 137–139 і Две у бунару
Любові Пономаренко: 221–224.
Крім зазначених перекладів, опублікованих в даній антології, Алла Татаренко публікує також такі переклади з української
мови: роман Юрія Андруховича, Перверзиjа (з Міленою Іванович),
Белград, Clio, 2002 р., 365 с; оповідання Андрія Бондара, Genetika,
Književni magazine, jun-jul 2005, Br. 48–49, s. 8–9; вірш Мар’яни
Кіяновської, Pesme, Književni magazine, jun-jul 2005, Br. 48–49, s. 10;
вірш Сергія Жадана, Srpskohrvatski, Književni magazine, jun-jul 2005,
Br. 48–49, s. 11; вірш Остапа Сливинського, Pokretni oganj, Književni
magazine, jun-jul 2005, Br. 48–49, s. 12; вірш Юрія Андруховича.
Without you — 2, Mons Aureus, м. Смедерево, 2006, Br. 11, s. 13–18;
вірш Сергія Жадана, Paprika, Mons Aureus, м. Смедерево, 2006,
Br. 11, s. 13–18; вірш Галини Крук, Pesnici nemaju pol, Mons Aureus,
м. Смедерево, 2006, Br. 11, s. 13–18; вірш Остапа Сливинського,
Pesma na kraj jeseni (2), Mons Aureus, м. Смедерево, 2006, Br. 11, s.13–
18; вірш Ірени Карпи, Snovi Jerihona, Polja, 2007, Br. 445, s. 56–62;
вірш Юрка Іздрика, Лов на лава, Кораци, 11–12.2007, с. 65–68.
Мілена Іванович публікує такі свої переклади з української
мови: роман Володимира Винниченка, Закон, Альманах Перекладацької майстерні 2000–2001. т. 3. Переклади і рецензії. Кн. 1
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(серб), Львів, 2002, с. 7–137; роман Юрія Андруховича, Перверзија,
(переклад М. Іванович, А. Татаренко), м. Белград, Clio, 2002; статтю Миколи Рябчука, Нехотице западњаци: парадокси украјинског
нативизма, в книзі Миколи Рябчука, Од Малорусије до Украјине,
Белград, 2003, с. 18–51; оповідання Юрія Андруховича, Време
и место или моја последња територија, (http: //www.rastko.rs/
rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/studije/jandruhovic-vreme.html);
оповідання Софії Андрухович, Госпођа Дорота, часопис Прича,
Белград, 2008, година ІІ, бр. 4, с. 103–109.
2006 р. в Новому Саді опублікований Избор из стваралаштва
и живота О. П. Довженка Украјина у пламену, який підготував
др Янко Сабадош. Уперше в перекладі з української на сербську
мову опубліковані: Избор из дневника 1941–1956 Олександра Довженка: 26–177 в перекладі Янка Сабадоша; переклад филмског
сценарија Украјина у пламену Олександра Довженка: 199–288 в перекладі студентів україністики Філологічного факультету Університету в Белграді: Здравки Дрлячи, Душки Здравкович, Івани
Матич, Єлени Міялкович, Єлени Павлов і Еміни Сімич*.
Також, 2006 р. опублікований і збірник з проблематики сербсько-українських культурних зв’язків Украс, який 2005 р. ініціював Деян Айдачич. Того ж року в Новому Саді виходить і збірник
праць з міжнародної наукової конференції Иван Франко и српскоукрајинске везе.
2007 р. в Новому Саді опубліковано Украјинске бајке на украјинском и српском језику. Знову в ролі перекладачів з української мови, цього разу казок, виступили студенти україністики
Філологічного факультету Белградського університету: Снежана
* Підготовані численні літературні заходи в Белграді, м. Ніш, Крушевац,
Новий Сад, Пожаревац, Кула. Серед них були літературні вечори і лекції
з участю Івана Драча, Василя Махна, Юрія Андруховича (2002 р.), Олеся Ільченка
(2006 р.), Івана Лучука (2007 р.), членів групи Остання барикада: Андрія Кокотюхи, Світлани Поваляєвої, Лали Багірової, Назара Федорака і Сергія Пантюхи
(2008 р.); лекція професора Леоніда Рудницького (2004 р.), ректора Вільного
українського університету, Голови Світової ради наукового товариства ім.
Тараса Шевченка, академіка Української академії наук, германіста і україніста.
Белградській громадскості в літературному фонді ім. Коларця представлено
поезію Ліни Костенко (щодо 50-річниці зі дня народження поетеси, травень
2005 р.), також поезія Жигосаних — репресованих українських поетів 20–30-их,
60-их, 80-их років ХХ ст. (листопад 2005 р.). В березні 2008 р. професору доктору
Людмилі Попович від імені Президента України, Віктора Ющенка, Посол
України в Сербії, Андрій Олійник церемоніально вручив орден ім. княгині
Ольги ІІІ рівня за заслуги в розвитку української мови, літератури і культури
поза межами України. У жовтні 2008 р. відбулася виставка в Університетській
бібліотеці ім. Светозара Марковича під назвою Харковски универзитет и Срби.
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Чулибрк, Баба и ђаво: 19–20, Јевдохија-светица: 135–136 і Како жена
није хтела да преде: 139; Саня Лазич, Чаробно лонче: 25–29, Марко
Станисавлєвич, Чудотворна вода: 35–38, Мар’яна Джівульськи,
Фрула од калине: 41–42, Мудра девојка: 148–150 і Бедни вук: 158–161;
Мілиця Бегович, Фрула од калине: 41–42 і Како је Иван цара надмудрио: 143; Івана Матич, О Ивану богатоме: 47–49, Авај: 85–88,
О момку који је људима вратио сунце, месец и звезде: 93–98, О беди:
103–104, Други отац: 109–110, Како је војник цара надмудрио: 113–
114, «Милосрдна» госпођа: 117, Поп и његов слуга: 123–126, Случајна
несрећа: 129, Соломонов суд: 132 і Славујеви савети: 152; Ана Шваб,
Како је девојачка љубав спасила уклетог краљевића маску: 55–58;
Віолета Стевич, Летећи брод: 67–72; Весна Златанович, Три брата:
77–80; Катарина Йованович, Како се вук пожелео Јарића: 166–167
і Єлена Міялкович, Вук, пас и мачак: 172–173.
У виданні Сербсько-українського товариства в Новому Саді
2007 р. опублікований переклад (вибрав, переклав і передмову
написав) Луки Хайдуковича Песме Івана Франка. Того ж року
в Белграді виходить монографія Людмили Попович Фокусна
перспектива украјинске књижевности, Универзитет у Београду,
Филолошки факултет, яка базується на сучасних історичних знаннях, на ґрунтовних літературно-історичних і літературно-теоретичних постулатах і є одне когерентне ціле, засноване на цікавому перекритті різних кутів, з яких сприймаються літературні
явища в сербській культурі з недостатньо відомої української літератури.
Зазначені факти свідчать про те, що з дев’яностих років двадцятого століття і досі процес рецепції української літератури
в Сербії в значній мірі активізувався, зусиллями окремих людей,
підвищенням кількості освічених україністів, і організованими
зусиллями державних вищих навчальних закладів і суспільних
установ, що забезпечує висхідний шлях її розвитку у далекій
перспективі*.
Ми сподіваємося, що цією статтею, написаною на підставі результатів дотеперішніх досліджень, надійною перевіркою існуючих інформацій, опублікованих в офіційних публікаціях, в хронологічному порядку і систематичною експозицією даних, нам
* Цілий зазначений проект ініційовано в рамках Круглого столу, присвяченого сучасній рецепції мистецтва Олександра Довженка, проведеного
в рамках маніфестації Дани украјинске културе у Београду в організації Сербськоукраїнського товариства в Белграді (квітень-травень 2000 р.) // Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности, Филолошки факултет
Универзитета у Београду, Београд 2007, с. 93.
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вдалося зробити ближчими і сербським і українським читачам
дані, які говорять про сербсько-українські контакти і культурні
зв’язки, існуючи переклади творів великої української літератури в сербських публікаціях з початку ХVIII ст. до 2007 р. включно,
і зацікавити українською літературою і ширше коло читачів.
Література:
1.

2.

Анкица Васић, Вила: Садржај и предметни регистар. — Нови Сад:
Матица Српска, Рукописно одељење, Библиографије, 1987. —
С. 1–336
Антологија украјинске поезије, Радослав Пајковић: Избор, предговор, белешке и превод с украјинског од истог аутора. — Београд:
«Петар Кочић», 1979. — С. 1–167

Антологије
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Антологија украјинске постмодерне приповетке, приредио Јуриј
Виничук, Библиотека Антологије. — Нови Сад: Stylos, 2005.
Bibliografija Jugoslavije: Članci i književni prilozi u časopisima, 1 (januar–
mart 1950). — Beograd: Bibliografski institut FNRJ, 1950. — С. 1–284
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova [«od svršetka XVIII veka do 1945», I: Nauka o književnosti: I/1: Književnost općenito. Teorija
književnosti. Uporedna književnost, I/2: Historija jugoslavenskih književnosti: A–K. — Zagreb: Izdanje i naklada Leksikografskog zavoda
FNRJ, MCMLVI
Вида Зеремски, Ђурђевка Љубибратић, Марија Чурчић, Седмица: Садржај и предметни регистар. — Нови Сад: Матица српска,
1972. — С. 1–184
Викно, Књига I (2004). — Београд: Филолошки факултет у Београду, 2004. — С. 1–119; Број 1–3
Властимир Ерчић, Историјска драма у Срба од 1736. до 1860. —
Београд: Институт за књижевност и уметност, 1974. — С. 1–459
Ђурђевка Љубибратић, Стражилово, садржај по ауторима I. —
Нови Сад: Матица Српска, Рукописно одељење, Библиографије,
1989. — С. 1–194
Иванка Веселинов, Даница: садржај и предметни регистар. — Нови
Сад: Матица српска, 1984. — С. 1–544
Иванка Веселинов, Јавор: садржај по ауторима I. — Нови Сад: Матица српска, 1987. — С. 1–868
Јуриј Јановски, Коњаници (роман). — Београд: Нолит, 1965. —
С. 1–144
Људмила Поповић, Фокусна перспектива украјинске књижевности. — Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду,
2007. — С. 1–254

215

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СЕРБСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

14. Миодраг Сибиновић, Иза хоризонта, Огледи из руске, украјинске,
белоруске и грузијске књижевности. — Београд: Чигоја штампа,
2002. — С. 1–177
15. Миодраг Сибиновић, Словенска вертикала (Српске, руске, белоруске и украјинске књижевне теме), Славистичка библиотека, Књига
VII. — Београд: Славистичко друштво Србије, 2008. — С. 1–434
16. Олександар Довженко, Украјина у пламену, Избор из стваралаштва и живота О. П. Довженка, Приредио др Јанко Сабадош. —
Нови Сад, 2006. — С. 1–408
17. Tamaš Julijan, Veličina malih, Poetika regionalnih i malih književnih tradicija, Monografija. — Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka
i umetnosti, 2008. — S. 1–290
18. Тања Гаев, Група за украјински језик и књижевност Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, чланак
објављен у Збірник нукових праць Лінгвістичні студії, Випуск 21. —
Донецьк, 2010. — С. 323–332
19. Тарас Шевченко Кобзар (Избор), Избор, редакција и предговор
Људмиле Поповић. — Нови Сад, 2006. — С. 1–148
20. У инат ветровима, Антологија украјинске поезије ХVI–ХХ век.
Приређивач др Људмила Поповић. — Бања Лука: Друштво
српско-украјинског пријатељства Републике Српске; Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске,
2002. Библиотека «Посебна издања»
21. Руско-српска библиографија 1800–1925/Израдио Д-р Александар
Погодин: I књига: Књижевност: I део: Преводи објављени посебно
или по часописима, 5 Издање Задужбине Каменка и Павла Браће
Јовановића 5. — Београд, 1932. — С. I–ХХХII, 1–287
22. Украјинске бајке на украјинском и српском језику. — Нови Сад,
2007. — С. 1–176

Алла Татаренко

Прогулянка садом з розгалуженими
стежками:
нотатки про історію сербського перекладу «Перверзії»
Ю. Андруховича

З чого все почалося? Звичайно ж, із цілком іншого проекту.
Дорога перекладів до читачів нерідко буває звивистою і сповненою несподіваних віражів, особливо коли перекладачеві доводиться самому шукати видавців, вагомі аргументи, чому саме
ця, а не інша книжка заслуговує на честь вийти у вашій країні,
вигадувати карколомні комбінації міжнародного видавничого «бартеру». І коли видається, що «пазли» вже майже складені, виявляється, що ви збиралися складати зовсім іншу картинку.
Взявшись за перекладацьку справу, ви входите до борхесівського
саду, де стежки розгалужуються, манячи перекладача за собою…
Такою сповненою пригод прогулянкою літературним садом
виявилася історія виходу в світ роману Ю. Андруховича «Перверзія». Спочатку львівські перекладачі з сербської, натхненні згодою директора видавництва ВНТЛ Класика Володимира
Дмитерка (котрому завдячуємо вихід українською знакових творів класиків сербської літератури Д. Кіша, М. Павича, М. Капора)
видати антологію сучасного сербського оповідання, заходилися
шукати шляхів виконання його умови. А умова була проста: знайти у Сербії видавця, який би погодився видати антологію сучасного українського оповідання. Оскільки я могла похвалитися
знайомством із сербськими видавцями, справа видавалася цілком здійснимою. Василь Габор взявся укладати антологію для
сербів, а я — шукати у Сербії бажаючих її видати. Белградські видавці виявилися обережними. Ніхто не відмовлявся, але й давати остаточну згоду особливо не квапився. Бо фінансової підтримки пообіцяти я їм не могла, а оповідання — не найулюбленіший
жанр більшості видавців, незалежно від країни… Залишившись
у Белграді на день після закінчення конференції, я присвятила
його відвідинам можливих учасників спільного проекту. Через
кілька годин пересуватися я могла лише в таксі — по-перше,
інакше не встигала, а по-друге, замість згоди на видання української антології мені дарували багато гарних книжок. Однак, я,
попри вигоди таксі, таки спізнилася на останню перед-зустріч
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того дня — великий друг української літератури (нині — лектор-філолог Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка) д-р Деян Айдачич, який мав відвести мене у видавництво «Кліо» до свого приятеля Зорана Хамовича, чекав мене
під філологічним факультетом п’ятнадцять хвилин. Знервована,
але радісна, що застала колегу на домовленому місці (це було
в 2000 році, в епоху, коли у мене не було мобільного!) я вискочила з машини. І тільки за кілька хвилин зрозуміла, що залишила
в таксі всі пакети з цінними книжками… Якою ж була радість,
коли ще за кілька хвилин до нас під’їхав таксист і повернув мені
мій літературний скарб! Це було гарним знаком. Головний редактор видавництва «Кліо» вислухав мене, підтвердив, що вони
мають серію перекладних антологій і додав, що охочіше видав би якийсь гарний український роман. А антологію, можливо,
колись згодом… На запитання, який роман я би порадила, відповідь була миттєвою: «Перверзія»! Спочатку я про нього розповіла, пізніше написала резюме, а потім мене запитали, чи не
хочу я перекласти цей твір. Мій перекладацький досвід на той
момент був «нереверсивним»: я перекладала з сербської на українську, але не vice versa… І невідомо, чи взялася би за цю справу,
якби не ще один, на перший погляд цілком окремий, проект (ба,
навіть два!).
У Львові тоді діяв чудовий міжнародний проект — «Перекладацька майстерня», натхненницею і невтомним організатором
якої була знана перекладачка Марія Габлевич. З Сербії у ньому мав взяти участь знаний літературознавець Янко Рамач, тож
я трохи допомагала у встановленні і підтриманні електронних
контактів. В момент остаточного оформлення списків учасників до мене написала завідувачка кафедри україністики Белградського університету проф. Людмила Попович і попросила
посприяти організації приїзду до Львова її молодої і талановитої асистентки Мілени Іванович. Дівчина викладає українську,
а ніколи не була в Україні. І в момент, коли вже домовилися
про приватний обмін візитами з молодою сербісткою Марією
Василишин, виявилося, що Янко Рамач приїхати не зможе.
На його місце запросили Мілену Іванович.
Можна довго і емоційно розповідати про творчу атмосферу, яка панувала на «Перекладацькій майстерні» в Яремчі, про
мальовничі Карпати, про зустрічі з цікавими людьми… Скажу
лише, що для цієї розповіді надзвичайно важливим було
те, що однією з тем для обговорення була рецепція творчості Юрія Андруховича в інших країнах і проблеми її перекладу,
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а відбувалося це обговорення у присутності й за участі самого автора! Перекладачі Андруховича з США, Австрії, Польщі, Болгарії
презентували свої досягнення, а ми з Міленою слухали, слухали… і вирішили перекласти два фрагменти з «Перверзії» і прочитати їх на одному з таких засідань. Обрали ми славнозвісний
лист-запрошення від організаторів венеційського семінару і не
менш спокусливий для перекладача список імен Перфецького.
Задоволення від перекладу було неймовірне! Ми разом підшукували слова, тішилися, коли вони були «саме тими», сміялися до
сліз і з нетерпінням чекали «прем’єри». Коли цей момент настав
і я урочисто зачитала наш доробок, з усіх присутніх у залі сміялася і раділа лише Наталя Чорпіта. Бо лише вона як перекладачка з сербської розуміла, що ми зробили. Хотів це знати і сам автор… На його прохання я переклала «назад», на українську, наш
«переспів». «Тільки не зробіть з мого героя серба», — висловив
свої побоювання письменник. І справді, захопившись адаптацією
імен до сербського культурного контексту, щоби вони викликали
таку ж асоціативну реакцію у сербського читача, як читання оригіналу у читача українського, ми, напевно, зробили Перфецького
ну, хоча б напів-сербом. Негайно дослухавшись до критики, ми
поміняли деякі імена на нейтральніші, ще трохи відшліфували
текст… і відчули бажання продовжити працювати. Тоді ота туманна перспектива видання «Перверзії» сербською і почала набувати рис конкретного проекту.
Почалася чудова авантюра перекладу у «чотири руки». Ми
поділили роман на дві частини, за «голосами» героїв. Оскільки
«Перверзія» має фрагментарну структуру, в якій чергуються
свідчення протагоніста, інших героїв, документи тощо, такий
метод виявився можливим. Ми «озвучували» «своїх» героїв, змінюючи тональність, дослухаючись до ритму тексту. Завершивши
певну частину, обмінювалися текстами перекладів і уважно вивіряли переклад колеги, пропонуючи свої версії, шукаючи разом третій, четвертий… (та хто б їх рахував!) варіант. Тексти
перекладів подорожували електронною поштою, витягувалися
з сумочок у кафе Белграда і Львова, де ми збиралися на «живі»
наради. І на дні народження колєжанки, у момент, коли іменинниця вийшла на кухню за тортом, перекладачки змовницьки
посміхнулися і мовчки потягнулися до своїх паперів… Шкода
було згаяти ці хвилини. Відредагований текст приїхав потягом
з Белграда до Львова, потім потягом поїхав до Москви, де на той
момент була на стажуванні Мілена Іванович, а звідти, знову потягом, до Белграда. Робота була дуже нелегкою, адже перекладати
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грайливий у мовному плані текст (так, ніби він написаний цією
мовою) важче, аніж текст із стабільними значеннями слів. Але
яке ж то задоволення! Після перекладу імпровізації Перфецького
(«За що, Італіє, я так тебе люблю?») почувалася так, ніби попрацювала вантажником. Бо потрібно було зберегти легкість імпровізації, її грайливість, і водночас внутрішню, мовно-ритмічну,
логіку поєднання слів і тем. І звичайно ж, її удавану випадковість,
таємні наміри тексту і самого Перфецького, натхненного спогляданням Альп і Адиного вушка. До улюблених належить і розділ
22 (потік свідомості Перфецького), коли потрібно було непомітно поміняти мовний і культурологічний код, досягнувши адекватного результату.
Текст дозволив двом пильним читачкам наблизитись до нього,
відкрити маленькі, але важливі таємниці мікроструктури, відчути його пульс. І це було найпершою нагородою за місяці наполегливої праці. Наступною було свято виходу у світ нашої книжки (так, не дивуйтеся, перекладачі радіють виходу перекладів не
менше, ніж автори!). Сербський переклад «Перверзії» з’явився
у жовтні 2002 року, до Міжнародного книжкового ярмарку, який
відбувається щороку у Белграді. На презентацію було запрошено автора і ту з перекладачок, яка не мешкає в Белграді. І хоча
перекладачки виконали цей переклад без гонорару (видавець
пояснив нам, що ризикує, видаючи книжку невідомого — тоді! —
у Сербії автора, у перекладі тандему іноземки і початківця), нагородою нам були прекрасні книжки, які можна було дарувати
друзям, а для мене — ще й ця можливість приїхати на презентацію. У день, коли я отримала перший примірник нашого перекладу, все було святковим і незвичайним. Напевно тому, що таким був настрій. Коли автор і перекладачі зустрілися ввечері на
презентації, з’ясувалося, що всі вони, не змовляючись, убралися
в ті самі кольори, серед яких домінував вишневий, один з улюблених кольорів Ади Цитрини.
Більш вражаючими виявилися літературні «збіги». Коли
ми у Белграді зустрілися з відомим сербським письменником
Мілетою Продановичем, він розповів, що в його новому романі
«Сад у Венеції», який щойно вийшов друком, є багато спільних
з «Перверзією» моментів. Прочитавши твір Андруховича у перекладі, він був захоплений цими несподіваними паралелями.
Романом українського письменника зацікавилися знані сербські
літератори Сава Дам’янов, Драган Великич, журналісти займали чергу за інтерв’ю… Тоді більше відома як журналістка, а зараз як драматург і прозаїк, Саня Домазет, поставила авторові
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запитання: «А яку Ви музику слухали, пишучи окремі розділи?»
Андрухович відповів запитанням: «А що, відчувається, що вона
була різною?». Почувши ствердну відповідь, привітав нас із успіхом. Якщо вдалося зберегти цей змінний внутрішній ритм, це
значить, що переклад удався.
Успішними були зустрічі письменника з читачами і в Новому
Саді, де він був гостем філософського факультету, і у Врбасі, де
зібралася переважно українська діаспора. Але й тоді, коли письменник повернувся додому, книжка продовжила свої подорожі Сербією. У культурному центрі Нового Саду на її промоції
виступив Сава Дам’янов, літературний вечір, присвячений цій
книжці, відбувся у Пожезі, а у Ніші вона була стрижнем лекції
про сучасну українську літературу. Сам автор, виступаючи перед
студентами белградської україністики, говорив не лише про себе
і свою творчість, відкриваючи двері до сербської літератури новим перекладам з української. Про свою подорож до Сербії він
розповів у «Лексиконі інтимних міст», і дуже радісно, що у тому
приватному «словнику» є Белград і Новий Сад.
А Перфецький-таки виявився трохи сербом. І зовсім не тому,
що ми з Міленою його таким зробили. У самому тексті, у сербському перекладі і контексті, почали проявлятися «таємні докази» того, що «Перверзія» мала вийти і в Сербії. Сама назва роману у сербському перекладі («Perverzija») находить свою логічне
пояснення у доповіді Перфецького, який наводить як одне зі своїх найулюбленіших тверджень таке: «Насправді ніякої дійсності
не існує. Існує лише безмежна кількість наших версій про неї…».
Оскільки «версія» сербською звучить як «verzija», все стає зрозумілим Perfecki+verzija=Perverzija, версія Перфецького, роман як
версія світу! Або згадаймо епізод, коли Сім Гостес запрошують
до танцю учасників семінару. «Ніби навмисне», Перфецькому
випала панна Вівторок. Чому він незадоволений — ясно кожному сербові. Адже найважчим, часто невдалим днем у них вважається не понеділок, а вівторок. І коли герой в своєму прощальному записі говорить: «Санта Марія делля Салюте. Це замість
молитви», його найкраще розуміють саме сербські читачі. Адже
вони знають фантастичний вірш Лази Костича, який носить назву венеційського храму, з рефреном «Santa Maria della Salute»…
Це співпадіння виявилося сюрпризом для самого автора роману, а багато несподіванок подарував він і своїм перекладачам.
До прикладу, одна з них познайомилася в чаті з хлопцем, який
їй порадив прочитати «Перверзію» (у її ж власному перекладі!),
а потім вони листувалися за допомогою цього роману. Достатньо
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було надіслати орієнтир: сторінка така-то, рядок такий-то… і все
було зрозуміло. Відповідь була побудована аналогічно. Адже
цей роман — справжня скарбниця цікавих думок і слів, що випромінюють значення. Інша перекладачка могла би розповісти
про те, зі скількома цікавими людьми вона познайомилася завдяки цій книзі. Це й не диво: достатньо було вийти в парк біля
фортеці Калемегдан з першим примірником книжки, одразу ж
з’явилося багато охочих довідатися, про яке «збочення» у ній
ідеться. Як сказав один поважний професор-лінгвіст після лекції
про українську літературу: «Все було цікаво, але чомусь про еротику у ‛Перверзії’ мало розказували. А нам якраз про це цікавою
Ми, серби, завжди перебуваємо у стані пубертету…». Що ж, це
не так і погано. Адже підлітки, напевно, найцікавіші світу.
У літературному світі, як і у цій розповіді, стежки розгалужуються. Я пройшла лише однією з можливих, хоча можна було
звернути на іншу. Тоді б ви довідалися, наприклад, що сталося
з проектом української антології, яка вийшла у видавництві … ні,
не у белградському «Кліо», а у новосадському «Стілосі». І була це
антологія Юрія Винничука, яка вийшла як «паралельний проект» до антології постмодерної фантастики Сави Дам’янова, що
вийшла… ні, не у ВНТЛ «Класика», а у ЛА «Піраміда». Так-так,
стежки літературних творів, а тим більше перекладів, переплітаються у найдивовижніший спосіб. Як і шляхи людських доль.
Сербський переклад «Перверзії» стоїть на початку багатьох стежок, якими пішли разом українська і сербська літератури та
їхні читачі. Побажанням пройти хоча б деякими з них завершу
цю свою прогулянку просторами спогадів і текстів. Це була моя
версія. «А інше — для інших», — як сказав би літературний маг
Мілорад Павич.

Сербська культура в Україні:
хроніка 2011 р.
21 січня 2011
Презентація монографії Алли Татаренко «Поетика форми в прозі
постмодернізму (досвід сербської літератури)» (Львів: ПАІС, 2010)
Львів, книгарня «Є».
Учасники: Алла Татаренко (літературознавець), Ірина Старовойт (літературознавець), Віктор Неборак (літературознавець).
25–27 березня 2011
5-й Фестиваль сербського кіно в Києві (кращі комедійні фільми).
Київ, Кінотеатр «Київ». Продюсерська агенція «Артмедіа»
за підтримки Посольства Республіки Сербія в Україні та Film
Center Serbiya.
«Хто там співає», р. Слободан Шиян 1980 (Ко то тамо пева);
«Білий костюм», р. Лазар Рістовскі 1999 (Бело одело); «Некролог
для Ескобара», р. Мілорад Мілінковіч 2008 (Читуља за Ескобара);
«Коли я виросту, буду Кенгуру» р. Радівоє Андріч 2004 (Кад порастем бићу Кенгур); «Ми не Ангели — 2», р. Срджан Драгоєвіч
2005 (Ми нисмо анђели 2).
23 травня 2011
Публічний захист докторської дисертації Алли Татаренко «Поетика форми в прозі постмодернізму (на матеріалі сербської літератури)»
Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Офіційні опоненти: проф. д-р І. Козлик, проф. д-р О. Пронкевич, проф. д-р П. Рудяков.
14 вересня 2011
«Фестиваль перекладів». Дискусія про перекладацьку майстерність, «великі» й «малі» літератури.
Львів, галерея «Дзиґа».
Модератор: Юрко Прохасько (перекладач), Левко Грицюк (перекладач), Алла Татаренко (перекладач), Маріанна Кіяновська
(поетеса, перекладач).
16 вересня 2011
Презентація збірки поетичних перекладів Звонко Карановича
«Барабани і струни, магістраль і ніч» (Львів: ЛА «Піріміда», 2011)
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Львів, книгарня «Є».
Учасники: Звонко Каранович, Алла Татаренко (перекладач
книжки).
16 вересня 2011
Літературний вечір-тандем прозаїків Срджана Срдича та Ксенії
Харченко.
Львів, бекерай «Віденські булочки».
Учасники: Ксеня Харченко, Срджан Срдич. Модератор Алла
Татаренко.
17 вересня 2011
Літературний вечір Срджана Срдича
Львів, бекерай «Віденські булочки».
Учасники: Срджан Срдич, Алла Татаренко.
17 вересня 2011
«Фестиваль перекладів». Дискусія про переклади балканських літератур
Львів.
Учасники: Іван Лучук, Остап Сливинський, Олена Концевич,
Срджан Срдич. Модератор: Алла Татаренко.
18 вересня 2011
Літературний вечір Звонко Карановича
Львів, театр Леся Курбаса.
Учасники: Звонко Каранович, Алла Татаренко.
18 вересня 2011
Літературний вечір-тандем поетів Звонко Карановича і Грицька
Семенчука
Львів, театр «Воскресіння».
Учасники: Звонко Каранович, Грицько Семенчук. Модератор:
Олена Концевич.
20 вересня 2011
Зустріч Звонко Карановича із студентами-сербістами
Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Учасники: Звонко Каранович, Алла Татаренко.
27 вересня 2011
Літературна зустріч з перекладачами Наталкою Іваничук та
Аллою Татаренко. Представлення перекладів з сербської
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Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Учасники: Василь Габор (письменник), Наталка Іваничук (перекладач), Алла Татаренко (перекладач).
Публикації 2011
Деян Айдачич «Демони і боги у слов’янських літературах»,
Київ, 2011.
Звонко Каранович «Барабани і струни, маґістраль і ніч» /
Переклала Алла Татаренко, Львів, 2011.
Зоран Живкович «Дванадцять колекцій і Чайна» / Упорядник
М. Василишин, Львів, 2011.
Тексти у філологічних та історичних журналах та збірниках.
Поповнення «Проекту Растко Україна»: електронної бібліотеки українсьско-сербських культурних зв’язків www.rastko.rs/
rastko-ukr.

Про авторів
Деян Айдачич, філолог та перекладач, д.ф.н., доцент-лектор
кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Людмила Верещак студентка кафедри слов’янської філології
Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Таня Гаев, філолог та перекладач, доцент кафедри української
філології Філологічного факультету у Белграді
Сергій Дідик історик, к.і.н., науковий співробітник Археологічної лабораторії Запорізького національного університету
Лілія Іванова студентка кафедри слов’янської філології
Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Людмила Недашківська студентка кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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