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«Космополітична ростина
серед нового окруження»:
пролоґомени

А

покрифічний код українського письменства — не перше моє
звернення до «таємних» книг, до їхнього функціонування
в українському духовному просторі зосібна. Цій книжці передувала низка інших моїх студій, у тому числі монографія Іван Франко
й biblia apocrypha1, один із найрозлогіших сюжетів якої присвячено
осмисленню рецепції апокрифів у художніх текстах Франка.
Апокрифи «дивовижною луною відбилися» у багатьох творах
письменника, дарували йому безліч прекрасних мотивів і образів:
у поемі «Іван Вишенський», у поетичній картці «Як голова болить!..»,
у двох гуцульських «образках» — у новелі «Терен у нозі» і в повістці «Як Юра Шикманюк брів Черемош», в оповіданні «Під оборогом».
Із традицією «таємних» книг асоціюється також чимало сюжетів
і мотивів леґендової парости поета. Апокрифічними оповіданнями
імпульсований, зокрема, не один фраґмент «Смерти Каїна», немало апокрифічних «шматків» знаходимо і в інтертекстуальному полі
Франкової «Леґенди про Пилата». Виразно проступають контури
апокрифічних художніх структур у леґендах «Мого Ізмарагду» —
у «Святій Доместіці» і в «Життю, і стражданні, і спійманні, і смерті,
і прославленні преподобного Селедія». Парафразами апокрифічних
структур є також миколаївська «чудесна» вітка поета — «Чудо з ковром» і «Чудо з утопленим хлопцем». Прекрасною ілюстрацією тісного зв’язку усної та писаної словесности, «едокосмосу і екзокосмосу», «переливання з одної сфери до другої» (М. Грушевський), може
слугувати також поетичний диптих І. Франка — «Ранок на пастівнику» і «На пастівнику» — і прозовий descensus — «Як Русин товкся
по тім світі», так само, як і низка інших його творів («Коляда», «Ідилія», «Наймит», «Рубач»). І вловлювати оте відлуння «таємних» книг
1

Див.: Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha. — Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2006.
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у Франкових текстах було для мене, скористаюсь тут його словами,
вельми «цікаво для розуму», а не лишень продиктоване розумінням
потреби заповнення «білих плям» у франкознавстві.
Відлуння «таємних» книг (голосніше чи слабше) можна почути
також у величезному корпусі текстів інших українських книжників,
починаючи від тих, що постали на світанку нашого письменства. Так,
на сліди апокрифів натрапляємо у «Слові про Закон і Благодать» митрополита Іларіона, «Повісті минулих літ» преп. Нестора, «Ходінні до
Святої Землі» ігумена Данила, «Молінні» Даниїла Заточника, «Слові
о полку Ігоревім», у проповідях Кирила Турівського і в текстах Клима Смолятича, у «Сказанію про Бориса і Гліба» і в «Слові о Лазаревѣ
воскресеніи».
Відтак — у посланнях Івана Вишенського і в «голосній книжці»
Стефана Зизанія про антихриста, у численних гоміліях ХVІІ–ХVІІІ ст.,
як у текстах безіменних, не надто вчених авторів, так і в «Перлі многоцѣнному» Кирила Транквіліона Ставровецького, в його ж «Євангелію учительнім», у «Ключі разумѣнія» та в «Небі новому» Іоаникія Ґалятовського, у збірнику проповідей Антонія Радивиловського
«Огородок Маріи Богородицы» і в книзі чудес Богородиці «Руно
орошенноє» Димитрія Туптала. Знаки «почитанія» «таємних» книг
бачимо у творців багатьох українських драм того ж періоду, як ось:
«Банкет духовний», «Алексѣй, Божій человѣк», «Комедія на Рождество Христово», «Іосифъ патріарха», «Слово о збуреню пекла». Не
вбереглися від впливу апокрифів й автори акафістів, інших духовних
пісень, у тому числі тих, що ввійшли до «Богогласника». Апокрифічні
молитви й замовляння потрапляли навіть до «Требників», зокрема до
найдавніших (Стрятинського 1606 р., Львівського 1644 і 1645 рр., Київського (Петра Могили) 1646 р.). Ориґінальну рецепцію «таємних»
книг маємо в Івана Величковського і в Григорія Сковороди.
У новішій літературі «цікаве свідоцтво переходу і перетворювання апокрифічних мотивів» — «з книжок — в уста народні, а відси […]
до поета» (Іван Франко) спостерігаємо в «Народній Біблії» Степана
Руданського, переспів апокрифічної леґенди про Тиберія — у Юрія
Федьковича, зв’язок із апокрифічною есхатологією, зосібна з одним
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із найпопулярніших апокрифів на українських літературних теренах,
із «Ходінням Богородиці по муках», простежується вельми виразно
в «Енеїді» Івана Котляревського та в «Куліші у пеклі (Староруській
поемі Панька Небрехи)» Пантелеймона Куліша, із маріологією «таємних» книг — у «Марії» Тараса Шевченка. Потрапили в полон апокрифів Леся Українка («Одержима», «На полі крови», «Прокляття Рахилі (Апокриф)», «Що дасть нам силу? (Апокриф)»), Микола Вороний
(поема «Євшан-зілля»), Павло Тичина («Скорбна мати»), Наталена
Королева (Quid est veritas? («Що є істина?»)) та багатьох інших українських митців.
Чи не свідчить така густота «чужого» (тут: апокрифічного) слова в текстах українських авторів різних епох про плагіят, порушення «сьомої заповіді в штуці» — «Не вкради»?2 Аж ніяк ні. Звернення
письменника до «вже написаного» «ані на волосок не вменшує дійсної
вартости» його тексту, а сам він аж ніяк не «подобає на пчілку, що літає з цвітки на цвітку і все зносить докупи пожиток, аби було більше»3.
Що слугує надійною охороною від переступу «сьомої заповіді
в штуці»?
Насамперед сила таланту митця (якщо брати зріз індивідуальної творчости) і національна своєрідність літератури, її здатність до
трансформації «напливових елементів» (якщо мовиться про рецептивні процеси на рівні «національне» — «інонаціональне»). «Кожна
національна література — се в більшій або в меншій мірі органічний
виплід свойого, місцевого, ориґінального і своєрідного з привозним, чужим, перейнятим із довговікових міжнародних зносин», —
2

3

«… Думаємо разом із Генріхом Гайне, що в штуці нема шостої заповіді,
тільки сьома» (Еріх Шмідт. Characteristiken, 1886). Це визнання Е. Шмідта
було спровоковане вельми поширеною серед певної категорії сучасних
йому критиків модою, пошукуючи чужі впливи, «краяти твори літературні,
мов трупи, поневіряти поетів, мов неоплатних довжників» (Франко І.
Задачі і метод історії літератури // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Київ:
Наукова думка, 1984. — Т. 41. — С. 13.
Франко І. Шевченко і критики // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Київ:
Наукова думка, 1982. — Т. 35. — С. 236.
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14

остерігав І. Франко істориків літератури від таких хибних кроків, як
намагань показати «певну національну літературу як вповні ориґінальний і своєрідний духовий виплід тої нації, або, признаючи навіть
деякі чужі, міжнародні впливи на неї», полишати «їх на боці як річ
маловажну або немилу для амбіції рідного народу»4. З іншого боку, на
глибоке переконання критика, «впливи посторонні не повинні в очах
дослідника уймати вартости і гідности того народу, котрого літературою він займається, так як факт сіяння зерна, привезеного з іншої
сторони, не є ще свідоцтвом проти плодючости даної ниви. Історик
літератури, дошукуючись, відки і якими вітрами занесене було на
його ниву певне насіння, поряд з тим не залишить слідити, які плоди
принесло те насіння на його ниві, в які ориґінальні форми виродилась
космополітична ростина серед нового окруження. Він не буде нижче
цінити певних писателів за те, що підлягали чужим впливам, супроти
інших, що гордо відосібнювали себе від них або супротивлялися їм,
але в одних і других з рівною любов’ю і цікавістю студіювати буде різні прояви одної живої духової сили народу, котра завсігди рівночасно
чує потребу освіжуватися інгаляцією впливів посторонніх і заразом
ставити певний опір тим постороннім впливам»5.
І ще один поклик на Франка. Уписуючи письменство Давньої України в широкий міжнародний літературний контекст, дослідник зауважував: «І в духовнім огляді Стара Русь супроти Заходу не була таким
замкненим Китаєм, як се декому подобається говорити»6. Не була
Україна «замкненим Китаєм» ані супроти Заходу, ані супроти Сходу
і в пізнішу добу. Власне, комунікація української літератури з «таєм4

5

6

Франко І. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського // Франко І. Зібр. творів:
У 50 т. — Київ, 1983. — Т. 40. — С. 10.
Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси.
Мотиви // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Київ: Наукова думка, 1984. —
Т. 41. — С. 38–39.
Франко І. А. И. Соболевский. Мучение св. Аполлинария Равенского по
русскому списку ХVІ века // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Київ: Наукова
думка, 1982. — Т. 35. — С. 262.
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ними» книгами в мандрівці віків, ціла галерея українських книжників
різних епох, тексти яких більш чи менш помітно забарвлені апокрифічно, промовисто засвідчують, з одного боку, відкритість української літератури як культурологічного явища, з іншого, ориґінальний
характер національної рецептивної моделі «таємних» книг.
Густа апокрифічна помаркованість текстів українських авторів —
із-поміж іншого також і свідчення книжного характеру української
словесности, єдности і безперервности національної літературної
традиції впродовж віків, зрештою, релігійного характеру українського письменства.
Із «огрому» апокрифіки української літератури в цій книжці
для розлогішого висвітлення виокремлено декілька сюжетів, а саме:
«життя» «таємних» книг у літературі Київської Руси, у текстах українських проповідників ХVІІ–ХVІІІ ст., в «Енеїді» Івана Котляревського
і в «Куліші у пеклі (Староруській поемі Панька Небрехи)» Пантелеймона Куліша, у «Марії» Тараса Шевченка, у поезії Лесі Українки «Прокляті Рахилі (Апокриф)», і насамкінець, у творах Івана Франка.
До речі, сюжет про апокрифи як «попередні» тексти Франкових
художніх структур, як і розділ «Що таке апокрифи і псевдоепіграфи»,
примандрував до цієї книжки (з не надто значними змінами) із монографії Іван Франко й biblia apocrypha. Уважний читач Апокрифічного коду українського письменства може натрапити й на деякі інші
«запозичення» зі згаданої монографії, так само, як і з деяких інших
моїх попередніх розвідок, насамперед у тих уступах, де йдеться про
Франкове осмислення генезису апокрифів — у концепції «таємних»
книг як мімезису Святого Письма («невідступних товаришів» і «тіні»
Святого Письма водночас), про поетику апокрифів і про життя «таємних» книг на українських літературних теренах. Назагал, зізнаюся,
Франка в цій студії немало. Зумовлено це кількома чинниками, насамперед значущістю Франкового доробку в царині апокрифології,
необхідністю актуалізації традицій національної науки в европейському контексті7, а також особливо голосним відлунням апокрифів
7

Сучасний період вивчення апокрифів у світовій науці, ознаменований організацією в Парижі міжнародного товариства Assotiation pour l’Etude de la
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в його творах. В «апокрифічному» корпусі художніх текстів Івана
Франка, яко въ зерцалэ, ясніє його велегранна постать поета-книжника, поета-інтелектуала.
Інші автори, які щедро черпали натхнення для своїх творів із апокрифічної криниці (як згадані у цих пролоґоменах, так і не згадані),
полишилися за рамками цієї книжки. У неповноті окреслення теми
«таємні» книги і українська література «завинила» значною мірою
безбережність теми. Немислимо ложкою вичерпати таке «великеє
і пространнеє» (Михайло Грушевський) море, яким є апокрифічний
інтертекст українського письменства.
Тішу себе, однак, надією, що й експліковані тут сюжети внесуть
свою лепту в осмислення такого важливого й водночас захопливого
для дослідника явища, як національна рецептивна модель міжнародного літературного матеріялу. Та й, сподіваюсь, і для мене особисто
тема апокрифічного коду українського письменства цими причинками, далебі, не вичерпана і не закрита.
Littérature Apocryphe Chrétienne (AELAC), метою якого є видання й вивчення апокрифічних текстів, появи спеціялізованого міжнародного видання
Apocrypha, міжнародних серій видань апокрифічних рукописів — Corpus
Christianorum. Series Apocryphorum, численними науковими працями,
у тому числі про відкриття великого корпусу апокрифічних пам’яток
у Кумрані та в Наг-Хаммаді, а також перекладами апокрифів на багато
сучасних мов, надто мало торкнувся української науки, яка на зламі ХІХ –
поч. ХХ ст. в особі Івана Франка, Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського та інших дослідників заманіфестувала таку могутню традицію
в осмисленні й публікації апокрифічної літератури.

Київське християнство
Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідної програми Гуманітарного і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету
«Київське християнство та унійна традиція». Підтримана Синодом Єпископів
УГКЦ академічна ініціятива має зміцнити пророчий голос Київської Церкви
і сприяти єдности українських Церков Володимирового Хрещення. Від 2015 р.
почав діяти публічний сеґмент програми – проєкт «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює су
спіль
ну арти
куляцію ідеї Київської
Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою
і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження
богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських
традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот,
а також рецепції в слов’янських землях унійної ідеї. Головну увагу програма
зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. В її основу
лягли слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія,
особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнослов’янська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони
творили елементи тяглости тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіяльних
спільнот у Східній і Центрально-Східній Европі.

Kyivan christianity
the serial publication, Kyivan Christianity, launched in 2013, disseminates scholarly
findings, produced by the Research Program at the Humanities Faculty and the
Faculty of Philosophy and Theology under the auspices of the Ukrainian Catholic
University. The Program is entitled Kyivan Christianity and the Uniate Tradition. It
is supported by the UGCC Synod of Bishops, and seeks to strengthen the prophetic
voice of the Kyivan Church as it promotes unity among the Ukrainian Churches,
which emerged from Volodymyr’s baptism of Kyivan Rus’. One of the public aspects
of the program is the project United Ukraine and the Kyivan Tradition, initiated
in 2015 and still running well. This project has provided a good venue for publicly
articulating ecclesial identity of the Kyivan Church and for voicing the idea that
the Kyivan Church girded the millennium-long relationship between Ukrainian
culture and Christianity. The academic goal of the program is to critically study the
theological, canonical, social, and cultural sources of the Kyivan Metropolitanate.
This study offers a comparative analysis of the sources within the broader context
of various Christian Byzantine traditions, including those of the Latin West and
Eastern Orthodox communities. In addition, the sources of the traditions that
were part of the Uniate ecclesial idea (doctrine) prevalent across Slavic lands are
also studied. Special attention is paid to the interdisciplinary study of the Kyivan
tradition as it developed on the borderlands between the East and West. At its core
the Kyivan tradition constitutes essentially the Slavonic Byzantine rite, namely, the
Eastern Liturgy, which eventually formulates its inherent theological thought, local
canon law, unified canonical territory, native spirituality, shared social, cultural and
religious practices, its codified Church Slavonic language, and its well-established
historic past. Together, these were the fundamental elements of the cultural heritage
of the period, while in more modern times these elements paved the way for the
formation of national identities and the emergence of new ecclesial communities
across Eastern and Central-Eastern Europe.

